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Gabinete do Prefeito

P  N°763/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 
001/2021, José Luiz Carvalho de Oliveira, para exercer na Secretaria Municipal de 
Saúde, o cargo em comissão de Assessor Chefe do Departamento Odontológico, Símbolo 
DAS-4, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de março de 2021.

Wladimir Garotinho
- Prefeito-

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

P  N°771/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 
001/2021, Jualmir de Azevedo Delfi no, para exercer na Secretaria Municipal de Governo 
e Comunicação Social, junto a Subsecretaria de Comunicação Social, o cargo em comissão 
de Gerente Administrativo, Símbolo DAS-4, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de março de 2021.

Wladimir Garotinho
- Prefeito-

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

P  N°874/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 
001/2021, Antonio Eduardo Carvalho e Silva, para exercer na Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, junto a Subsecretaria Municipal de 
Meio Ambiente, o cargo em comissão de Gerente de Projetos e Recursos, Símbolo DAS-4, 
com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de março de 2021.

Wladimir Garotinho
- Prefeito-

P  N°875/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8.344/2013, 8.622/2015 e Decreto nº 001/2021, 
Sidnei Salgado dos Santos, para exercer na Secretaria Municipal de Planejamento 
Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, junto a Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente, 
o cargo em comissão de Gerente de Recursos Naturais, Símbolo DAS-4, com vigência a 
contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 de março de 2021.

Wladimir Garotinho
- Prefeito-

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 254/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores 
públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e 
publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência entre órgãos, resolve CEDER a servidora CÁTIA CILENE 
TERRA RANGEL, Guarda Civil Municipal, matrícula n°. 14266, lotada na Guarda Civil 
Municipal, para exercer suas atividades laborativas na Procuradoria Geral do Estado do 
Rio de Janeiro - 10ª Procuradoria Regional – Campos dos Goytacazes, fi cando o órgão 
cessionário responsável pelo ônus do servidor (em regime de ressarcimento), pelo período 
de 04/01/2021 até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2021.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 263/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores 
públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes. 

Considerando o Decreto Municipal nº 186/2013 em seu artigo 2º, verbis:

“Fica autorizada a cessão de servidores públicos da Administração Direta ou Indireta do 
Município, junto a órgãos ou entidades públicas da União, dos Estados, Distrito Federal e 
dos Municípios, desde que comprovado o interesse público, a reciprocidade, os critérios de 
conveniência e disponibilidade, a necessidade de cooperação técnica e a relevância dos 
serviços prestados ao bem estar da população.”

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e 
publicidade, insculpidos na CRFB/88; 

Considerando a conveniência e a reciprocidade entre municípios, resolve CEDER o 
servidor MARCELO FERREIRA QUIRINO, matrícula nº. 23604, Psicólogo, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura 
Municipal de Macaé, e em contrapartida recebe por cessão a servidora LIVIA DE ALMEIDA 
FERREIRA ARAGÃO VIANA, matrícula n°. 41855, Psicólogo, para exercer suas atribuições 
neste Município, fi cando cada Município responsável com o ônus referente a seu funcionário, 
regularizando o período de 01/01/2021 à 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2021.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 264/2021

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores 
públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e 
publicidade, insculpidos na CRFB/88;

Considerando a conveniência entre órgãos, resolve CEDER o servidor DALTON 
VAILLE BIGOSSI FILHO, Técnico em Eletrônica, matrícula n°. 24167, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal 
de Rio das Ostras, fi cando o órgão cessionário responsável pelo ônus do servidor (em 
regime de ressarcimento), a partir da publicação até 31/12/2024.

 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2021.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 11/2021

INSTITUI O COMITÊ PERMANENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CPPG

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA do MUNICÍPIO DE 
CAMPOS DOS GOYTACAZES, com base no art. 8º, inciso I, da Lei n° 7.947, de 17 de 
outubro de 2007, resolve:

Art. 1° Fica instituído o Comitê Permanente de Planejamento e Gestão da Rede 
Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes - CPPG, com a fi nalidade de subsidiar 
os procedimentos de planejamento, acompanhamento e avaliação dos programas e ações 
afetos às Instituições que integram à Rede Municipal de Ensino, no âmbito das competências 
da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia - Seduct.

Art. 2° São atribuições do CPPG:
I - subsidiar o Planejamento Anual de Ações Articuladas entre a Seduct e as Instituições 

de Ensino;
II - avaliar, acompanhar e propor ações que visem o cumprimento das metas do 

Programa de Aprendizagem Efi ciente (PAE), publicado pelo Decreto nº 065/2021 de 
11/02/2021, publicado no DO em 18/02/2021;

III - avaliar, acompanhar e propor ações que visem ao cumprimento de indicadores e 
compromissos acordados com órgãos de controle;

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
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Câmara Municipal

IV - propor ações que estimulem maior autonomia e responsabilidade das unidades de 
ensino da rede municipal de ensino;

V - propor ações de apoio à capacitação dos profi ssionais de educação da rede 
municipal de ensino;

VI - propor ações de apoio ao desenvolvimento da cultura do ensino mediado por 
tecnologias digitais na Rede Municipal de Ensino.

VII - propor ações voltadas para a melhoria contínua da estrutura das unidades de 
ensino, metodologias de gestão e desenvolvimento da rede municipal de Ensino.

Art. 3° - O CPPG será composto pelos seguintes membros:
I - Representantes da SEDUCT:
a) Frederico Tavares Rangel - Subsecretário de Educação;
b) Suzana da Hora Macedo - Subsecretária de Ciência e Tecnologia;
c) Carla Nogueira Patrão Aquino - Subsecretária de Finanças e Gestão; e
d) Mônica Maia de Oliveira - Chefe de Gabinete.

§ 1º - O Subsecretário de Educação exercerá o cargo de coordenador do comitê.
§ 2° - Na ausência do coordenador do Comitê, ele será substituído pela subsecretária 

de ciência e tecnologia.
§ 3º - A chefe de Gabinete exercerá o cargo de secretária executiva do comitê.

II - Representantes dos Diretores das Unidades de Ensino:
a) Sheila Soares dos Santos de Paula - Matrícula nº 38.929 - Gestora do CEMSTIAC;
b) Kelly Aparecida Soares de Azevedo - Matrícula nº 16.635 - Professor II 35h - Creche 

Escola João Siqueira dos Santos - Diretora;
c) Adriana Martins de Matos - Matrícula nº 19.214- Professor II 25h e Matrícula nº 20.707 

- Professor II 25h - C.E. 29 de Maio - Diretora;
d) Rita de Cássia da Silva Abreu - Matrícula nº 16.667 - Professor II 35 horas - Ciep 

Brizolão 142 - Municipal Maestro Villa-Lobos - Diretora;
e) Nilce Faquer Manhães - Matrícula nº 38.571 - Escola Municipal Branca Peçanha 

Ferreira - Diretora;
f) Elaine Cristina Reis da Silva - Matrícula nº 36.113 - Auxiliar de Turma - Creche Escola 

Perdecene Neto - Diretora;
g) Célia Maria Ferreira Silva - Matrícula nº 16.122 - Pedagoga - Escola Municipal Wilson 

Batista - Diretora;
h) Ana Paula Bernardes Silva Martins - Matrícula nº 15.078 - Professor II 35 horas - 

Escola Municipal Sebastiana - Diretora;
i) Marcella Cardoso de Barros - Matrícula nº 15.706 e nº 20.966 - Professor ll 25 horas 

- Escola Santa Maria - Diretora;
j) Michele Monteiro de Azeredo Gomes – Matrícula nº 34.072 – Professor II 35h - Creche 

Escola Mãe Flor - Diretora;
l) Maria de Fátima Ferreira Alonso Alves - Matrícula nº 11.895 - Professor I 20h - Escola 

Municipal Frederico Paes Barbosa - Diretora;
m) Kely Lopes Rodrigues de Barros - Matrícula nº 20.901 - Professor II 25h - Creche 

Escola Municipal Professora Ruth Chagas Manhães - Diretora;
n) Maria Vitória Gonçalves de Araújo – Matrícula nº 35.734 - Escola Municipal Cláudia 

Almeida Pinto de Oliveira - Diretora;
o) Gerusa Barreto de Oliveira – Matrícula nº 15.572 - Professor II 25h - Escola farol de 

São Tomé - Diretora.

Art. 4°- O CPPG reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses, e, extraordinariamente, 
por convocação de seu coordenador ou por solicitação de, no mínimo, um terço de seus 
membros.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2021.

Marcelo Machado Feres
Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia

PORTARIA Nº 12/2021

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL PARA PROPOR 
A REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE E DE ATIVIDADES 
NÃO PRESENCIAIS PARA EFEITO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE 
CLASSE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS 
DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19.

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas 
atribuições legais e, CONSIDERANDO a declaração da OMS que em 11 de março de 2020 
elevou o estado da contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) como pandemia;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das atividades docentes enquanto 
durar a pandemia do Covid-19;

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.038/2021, altera a Lei nº 8.471/2013 e defi ne o 
conceito de efetiva atuação dos professores da Rede Pública Municipal de ensino para 
fi ns de percepção de Gratifi cação de Regência de Classe (GRC) e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a Gratifi cação de Regência de Classe é uma remuneração para 
os docentes que estejam em efetiva atuação nas creches e escolas municipais;

CONSIDERANDO o art 52 da Resolução SMEC nº 03 de 2007 que regulamenta o 
Regimento da Secretaria Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes, a partir do 
ano letivo de 2008;

RESOLVE:

Art 1º - Fica criada a Comissão Especial para propor as atividades regulares a 
serem desempenhadas pelos docentes, bem como aquelas relativas ao recebimento da 
Gratifi cação de Regência de Classe pelos professores da rede municipal de ensino de 
Campos dos Goytacazes durante a pandemia da Covid-19.

Art 2º - A Comissão de que trata o artigo anterior será formada pelos seguintes membros:

I – Simone Campos Bianchi dos Guaranys - Seduct ;
II – Nilza Marins Gama – Seduct;
III – Fábio Willeman Alonso – Seduct;
IV – Gisele dos Santos Francisco Manhães - Seduct;
V – Sirlei Artilles de Abreu Ávila – Seduct;
VI – Ana Paula Lima Domingues Martins –Seduct;
VII - Ana Paula Bernardes Silva Martins - Diretora de Escola Municipal;
VIII - Rita de Cássia da Silva Abreu - Diretora de Escola Municipal;
IX- Elaine Cristina Reis da Silva - Diretora de Creche Municipal;
X - Heloisa Helena Queiroz Rocha Pacheco da Silva - Pedagoga de Escola Municipal.
XI - Valéria Martinho Ferreira Paes - Professora de Escola Municipal.

§ 1º - A função de presidente será exercida por Simone Campos Bianchi dos Guaranys.
§ 2º - A função de relatora será exercida por Nilza Marins Gama.

Art 3º - A Comissão deverá se reunir sempre que convocada, em data e horário marcado 
pela Presidente, com objetivo de propor a regulamentação do trabalho do professor com 
atividades pedagógicas não presenciais enquanto durar a pandemia do COVID-19.

Art 4º - A Comissão poderá convidar como colaboradores atores diretamente 
interessados no conteúdo a ser produzido.

Art 5º - A comissão terá até o dia 15/04 para apresentar o relatório fi nal ao
Secretário e concluir suas atividades.

Art 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2021.

Marcelo Machado Feres
Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia

Guarda Civil Municipal

Portaria nº. 14/2021

O Comandante Geral da Guarda Civil Municipal no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Elogiar a servidora DANIELLE HENRIQUE CORREA matrícula 13943, por todo 
empenho e dedicação à Guarda Civil Municipal, pois a mesma não polpa esforços para 
buscar melhorias para a Instituição mesmo estando cedida a outro órgão. A servidora é 
exemplo de engajamento pela defesa exclusiva dos próprios interesses profi ssionais por 
parte de uma categoria funcional demonstrando espírito de grupo em prol do efetivo da 
GCM, motivo pelo qual merece o reconhecimento e o agradecimento por sua postura ativa. 
É com muito prazer que a louvo.    

Campos dos Goytacazes, 24 de março de 2021. 

CARLOS AUGUSTO LEÃO DE SOUZA
Comandante da Guarda Civil Municipal

Secretaria Municipal de Segurança Publica

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 03 /21

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições convoca 
os Conselheiros, para a Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia 31/03/2021 
(Quarta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30min (2ª convocação). Considerando o momento 
de pandemia e a necessidade de não aglomeração, a reunião acontecerá de forma remota 
através do aplicativo MEET com a seguinte pauta: 

1 – Prestação de contas do Cofi nanciamento Estadual do ano de 2020.

Henrique Augusto Souza Oliveira
Presidente

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N°.: 0019/2021
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N°. 002/2020
PROCESSO: 2020.099.000094-P-PR
OBJETO: Aquisição de fórmulas infantis e suplementos para atender a demanda da 
Fundação Municipal de Saúde. 
CONTRATADA: REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL 
HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 36.280.113/0001-35
VALOR TOTAL: R$ 239.917,00 (duzentos e trinta e nove mil novecentos e dezessete reais)
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 25/02/2021

Campos dos Goytacazes, 10 de março de 2021

Marcos da Silva Gonçalves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

 EXTRATO DE CONTRATO N°.: 0026/2021.
FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços N°. 003/2020.
PROCESSO: 2020.099.000018-0-PR.
OBJETO: Aquisição de Dietas Enterais para abastecer o serviço de Nutrição e Dietética do 
Hospital Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarus, pertencentes à Fundação Municipal 
de Saúde.
 CONTRATADA: NUTRIMIX COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 12.409.711/0001-01.
VALOR TOTAL: R$ 566.556,00 (Quinhentos e sessenta e seis mil quinhentos e cinquenta 
e seis reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12/03/2021.

Campos dos Goytacazes, 15 de Março de 2021.

Marcos da Silva Gonçalves
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Fundação Municipal de Saúde
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NOTIFICAÇÃO/CONVOCAÇÃO 

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude - FMIJ, no uso de 
suas atribuições legais, NOTIFICA e CONVOCA os funcionários abaixo qualifi cados para 
que compareçam na Sede da FMIJ, na Supervisão de Gestão de Pessoas, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a contar da data da publicação desta, para apresentação de justifi cativa 
de suas faltas, sob pena da aplicação do art. 5º, V da Lei 8.744/2017 e outras medidas 
cabíveis.

Mat. Nome Cargo Faltas Acolhimento

313844 Giliart Ribeiro Auxiliar de 
Educador

Faltas desde julho 
de 2020

Aconchego

311953 Maiara Cristini da Silva Sardinha Auxiliar de 
Educador

30 dias – 
janeiro/2021

Renascer

313250 Mayra Cristina Dantas Auxiliar de 
Educador

Faltas desde 
Agosto de 2020

Despertar

313279 Neire Aparecida Xavier Noronha Auxiliar de 
Educador

30 dias – janeiro 
2021

C o n s e l h o 
Tutelar II

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de março de 2021. 

IGOR GOMES DE AZEVEDO
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Mat. 40.387

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

 Conselho Municipal de Cultura - COMCULTURA

Aos dezoito dias de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dezoito horas e quinze minutos, 
por videoconferência, ocorreu a segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de 
Cultura de Campos dos Goytacazes (Comcultura), com a presença da representante da 
Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, Kátia Macabu de Sousa Soares; do representante 
da Câmara Técnica/Temática de Cultura Popular e Presidente do Comcultura, Marcelo 
Pereira de Carvalho Sampaio; da representante da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 
Lima, Maria Auxiliadora Freitas de Souza; da suplente da Fundação Cultural Jornalista 
Oswaldo Lima Fernanda da Silva Campos; da representante da Câmara Técnica/Temática 
de Gestão Cultural, Iara Souza Lima; da representante da Câmara Técnica/ Temática 
de Dança, Sylvia Marcia da Silva Paes; do representante suplente da Câmara Técnica/
Temática de Instituições de Ensino Superior, Jonas Defante Terra; do representante 
da Câmara Técnica/Temática de Literatura e Vice-Presidente do Comcultura Ronaldo 
Henrique Barbosa Junior; do representante da Câmara Técnica/Temática de Patrimônio 
Histórico, Humberto Fernandes; da suplente da Câmara Técnica/Temática de Teatro, Liana 
Macabu de Sousa Soares; das convidadas: Gerente do Sistema Municipal de Cultura da 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Clarissa Semensato; bem como do 
convidado Gustavo Landim Soffi ati. Dando início à reunião, o presidente do Comcultura, o 
conselheiro Marcelo Pereira de Carvalho Sampaio, notifi cou o segmento da quinta reunião 
e continuidade à leitura das regras do regulamento da próxima IV Conferência Municipal 
de Cultura e a Eleição dos Representantes da Sociedade Civil, marcada para o dia vinte 
de março de dois mil e vinte e um. Marcelo Sampaio, presidente do Comcultura, passou 
a palavra para Gerente do Sistema Municipal de Cultura da FCJOL, Clarissa Semensato, 
onde iniciou com elogio ao Conselho que segue trabalhando incansavelmente. Segue, pois, 
as questões relevantes ao Edital: 1) foi fi nalizada a elaboração do texto referente ao artigo 
oitavo, sobre a inscrição de observadores, onde todos os Conselheiros acordaram sobre 
a ideia, porém, faltou acrescentar a redação. 2) para contextualizar o artigo sétimo, foi 
igualado as condições de inscrição de candidato e eleitor, solicitando a autodeclaração, uma 
inscrição mais simplifi cada para facilitar o acesso do interessado. 3) sobre o observador, 
foi defi nida a inscrição somente em apenas uma das Câmaras Temáticas que compõem as 
representações da sociedade civil no Comcultura. Isentando-o de declarar autodeclaração 
de atuação, de declaração de residência em Campos, ser maior de 18 anos, e os demais 
artigos.  4) no que se refere ao cronograma de inscrições para candidatos, eleitores e 
observadores, foi analisado ponto a ponto junto aos Conselheiros. Passando a palavra para 
o presidente do Comcultura, Marcelo Sampaio, abordou a marcação da reunião apenas 
com a Comissão Eleitoral, no dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 
dezoito horas, composta por: Joilson Bessa da Silva, Marcelo Pereira de Carvalho Sampaio 
e Genilson Paes Soares, Maria Auxiliadora de Souza, Fernanda da Silva Campos e Kátia 
Macabu de Sousa Soares.  A Gerente do Sistema Municipal de Cultura da Fundação Cultural 
Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Clarissa Semensato mencionou que não foi regrado a 
proibição que a Comissão Eleitoral seja candidata, na condição de ausência, por motivos de 
força maior, de algum Conselheiro. O presidente do Comcultura, Marcelo Sampaio, marcou 
a próxima reunião do Comcultura, primeira reunião ordinária do mês de março, seguindo o 
dia tradicional, terça-feira, dois de março de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, com a 
pauta Comissão Eleitoral. Dando seguimento a abertura para assuntos gerais. Passando 
a palavra para a representante da Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, Kátia Macabu de 
Sousa Soares, registrou que o Dom Américo estaria completando 70 anos, no dia de hoje, 
o Comcultura, faz questão de homenagear a esse grande artista que perdemos no ano 
de dois mil e vinte. Este Conselho fez questão de homenagear com um troféu Alberto 
Lamego. Esperamos poder prestar essa homenagem ao Dom Américo e à família, ainda 
esse ano, para realizar a entrega do troféu referente ao ano de dois mil e dezenove e dois 
mil e vinte. Todos os membros da Cultura possuem um carinho pela fi gura humana e pelo 
Artista que foi o Dom Américo. O presidente do Comcultura, o conselheiro Marcelo Pereira 
de Carvalho Sampaio, acrescentou que não só o troféu Alberto Lamego, maior honraria 
cultural do nosso município, assim como, nome da platéia do Teatro Municipal Trianon e 
nome de uma premiação na área da música do município de Campos dos Goytacazes. 
Inclusive, ressaltou que, foi publicada uma matéria na capa da folha dois, do jornal Folha 
da Manhã, pelo Jornalista Matheus Berriel, onde foi representado pelo fi lho Apolo Ramidan. 
Foi feito um registro fotográfi co, entre os presentes, nessa reunião, pela organização da 
Conferência. Não havendo mais assuntos a tratar, o conselheiro e presidente, encerra a 
reunião às vinte horas e onze minutos, pela web conferência. Eu, Ivana Fonseca Artilles, 
que na função de Secretária, a tudo assisti e de tudo fi quei ciente, lavro a presente ata, a 
qual será lida e aprovada pelos demais presentes, será assinada por mim e pelo Presidente.

IVANA FONSECA ARTILLES
Secretária

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO SAMPAIO
Presidente do COMCULTURA

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Aos dois dias de março de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, por videoconferência, 
ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes 
(Comcultura), com a presença da representante da Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, 
Kátia Macabu de Sousa Soares; do representante da Câmara Técnica/Temática de 
Cultura Popular e Presidente do Comcultura, Marcelo Pereira de Carvalho Sampaio; 
da suplente da Câmara Técnica/Temática de Cultura Popular, Elzana da Silva Pereira; 
da representante da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, presidente da FCJOL 
Maria Auxiliadora Freitas de Souza; da suplente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 
Lima, vice-presidente da FCJOL Fernanda da Silva Campos; da representante da Câmara 
Técnica/Temática de Gestão Cultural, Iara Souza Lima; da representante da Câmara 
Técnica/ Temática de Dança, Sylvia Marcia da Silva Paes; do representante da Câmara 
Técnica/Temática de Literatura e Vice-Presidente do Comcultura, Ronaldo Henrique 
Barbosa Junior; do representante da Câmara Técnica/Temática de Patrimônio Histórico, 
Humberto Fernandes; do representante da Câmara Técnica/Temática de Teatro, Fabrício 
Simões;  da suplente da Câmara Técnica/Temática de Teatro, Liana Macabu de Sousa 
Soares; representante da Câmara Técnica/Temática de Artes Urbanas, Genilson Paes 
Soares; do representante da Câmara Técnica/Temática de Audiovisual, Joilson Bessa da 
Silva; da representante da Câmara Técnica/Temática de Coletivos Culturais, Mariana de 
Freitas Fagundes; do representante suplente da Câmara Técnica/Temática de Instituições 
de Ensino Superior, Jonas Defante Terra; do representante da Câmara Técnica/Temática 
de Música, Anderson Luiz Barreto da Silva; dos convidados: Gerente do Sistema Municipal 
de Cultura da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Clarissa Semensato; 
bem como dos convidados Gustavo Landim Soffi ati, Marciano da Hora Ribeiro e Luis Felipe 
Coelho. Dando início à reunião, o presidente do Comcultura, o conselheiro Marcelo Pereira 
de Carvalho Sampaio, notifi cou o segmento da pauta de extrema importância, reta fi nal da 
preparação da VII Conferência Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes. Indagou 
ao GT (Grupo de Trabalho), que foi criado para montar a Comissão Eleitoral, como foi o 
encontro, quem serão os relatores, coordenadores e parte técnica defi nidas com relação às 
inscrições. Passou a palavra para Gerente do Sistema Municipal de Cultura da Fundação 
Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Clarissa Semensato, que respondeu às 
indagações representando o GT. Justifi cou que a Comissão Eleitoral iniciou a nomeação de 
relatores e coordenadores, optou que esses nomes não fossem para a publicação do Diário 
Ofi cial, até o momento de encerrar a consulta, para não haver bloqueio na publicação, 
mas de todo modo os nomes constarão no material de divulgação de marketing. Todos 
que os conselheiros, coordenadores e relatores receberão um certifi cado de participação 
em suas funções na VII Conferência Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes. 
Foi iniciada a organização dos coordenadores e relatores das doze Câmaras Temáticas. 
Visto que quem é candidato não pode ser coordenador e nem relator daquela Câmara 
Temática. Além do mais, serão seis Câmaras Temáticas acontecendo simultaneamente no 
primeiro turno e outras seis no segundo turno. A Secretária Executiva, Ivana Artilles, iniciou 
a consulta com alguns conselheiros para verifi car a disponibilidade e interesse em serem 
ou não candidatos e, assim, poder fi nalizar a organização das Câmaras. Vale ressaltar 
que a Comissão Eleitoral decidiu que o cargo de coordenador de Câmara Temática fosse 
ocupado por Conselheiro, seja do Poder Público, seja da Sociedade Civil, desde que 
não sejam candidatos daquela Câmara Temática. Clarissa citou algumas decisões dos 
Conselheiros, tais como: a) o presidente do Comcultura, Marcelo Sampaio, não compõe 
a Comissão Eleitoral, mas a Comissão Coordenadora Executiva presidindo o evento, 
porém, não irá lidar com as questões eleitorais e atas de resultados; b) consta no Edital 
que toda ênfase da divulgação e os formulários são todos pelos canais do Comcultura. 
A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), na medida do possível, irá dar 
um grande apoio à divulgação, porém, o canal principal é o Comcultura; c) nesse período 
de inscrições, tanto os Conselheiros do Poder Público quanto da Sociedade Civil darão 
ênfase à divulgação para que não fi que limitado aos canais institucionais do Conselho e 
assim se possa ampliar alcance dos interessados em participar da VII Conferência. Essas 
foram as principais decisões da Comissão Eleitoral. A partir delas, foram realizados alguns 
ajustes para publicar o Edital e a Portaria número cinco. No próprio Edital, constam todos 
os formulários de inscrições em formato de “link” e o e-mail gerado, exclusivamente, para 
atendimento à Conferência. Semensato relatou temas que precisam ser aprovados pelos 
conselheiros. Um dos assuntos foi haver prorrogação do período de inscrição de candidatos 
para o dia nove de março de dois mil e vinte e um. O presidente Marcelo Sampaio abriu a 
votação entre os conselheiros. Aprovada, por unanimidade, a prorrogação das inscrições 
dos candidatos às vagas de conselheiros titulares e suplentes das Câmaras Temáticas 
da VII Conferência Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes até o dia nove de 
março de dois mil e vinte e um. Outro assunto relatado foi a necessidade de defi nição 
da Comissão Organizadora e Executiva. Pelo Edital, são três conselheiros da sociedade 
civil, três do poder público e a presidência do Marcelo Sampaio. Ou seja, duas vagas da 
sociedade, sendo uma ocupada pela presidência e três do poder público. O presidente 
pediu sugestões de nomes aos conselheiros para ocupar as duas cadeiras da sociedade 
civil. Evidentemente, há o impedimento de dois conselheiros que estão participando da 
Comissão Eleitoral. Foram, então, convocados para ocupar a vaga como sociedade civil, 
representante suplente da Câmara Técnica/Temática de Instituições de Ensino Superior, 
Jonas Defante Terra, pela questão operacional, para administrar a entrada e saída técnica 
durante a conferência; o representante da Câmara Técnica/Temática de Teatro, Fabrício da 
Silva Simões. Concluindo assim, os três nomes representando a Sociedade Civil, Marcelo 
Sampaio, Jonas Defante e Fabrício Simões. A Gerente do Sistema Municipal de Cultura da 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Clarissa Semensato, se prontifi cou 
e sugeriu para o poder público, a Secretária Executiva Ivana Artilles e Neusimar da Hora. 
Encerrada a pauta da Conferência, o Presidente Marcelo Sampaio, abriu a pauta para 
assuntos gerais. Passando a palavra para representante da Biblioteca Municipal Nilo 
Peçanha, Kátia Macabu de Sousa Soares, que divulgou a temporada do Podcast Teatral, é 
uma peça em formato de áudio drama, nos moldes das radionovelas de antigamente, com 
texto “A Revolução das Mulheres” de Aristófanes, um autor grego retratando a revolução 
das mulheres de Atenas. Nesse podcast feito pelo Grupo Nós do Teatro, há intérprete de 
libras e informou que essa ação cultural é inclusiva para não videntes e surdos e que é um 
projeto aprovado pelo edital Retomada Cultural da SECEC-RJ por meio da Lei Aldir Blanc. 
Passando a palavra para o presidente, ele marcou a reunião ordinária para o dia dezesseis 
de março de dois mil e vinte e um, terça-feira, às dezoito horas. A pauta será a Preparação 
da VII Conferência Municipal de Cultura e assuntos gerais. Caso sinta a necessidade de 
convocar uma reunião extraordinária, todos serão informados devidamente. Não havendo 
mais assuntos a tratar, o conselheiro e presidente, encerra a reunião às dezenove horas 
e trinta minutos, pela web conferência. Eu, Ivana Fonseca Artilles, que na função de 
Secretária Executiva, a tudo assisti e de tudo fi quei ciente, lavro a presente ata, a qual será 
lida e aprovada pelos demais presentes, será assinada por mim e pelo Presidente.

IVANA FONSECA ARTILLES
Secretária Executiva do COMCULTURA

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO SAMPAIO
Presidente do COMCULTURA
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