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Notícia anterior Próxima notícia

Liminar: Nilcemar não pode acumular
cargo
Juiz impede secretária de Cultura de presidir conselho da RioFilme

O juiz Marcelo Alvarenga Leite, da 9ª Vara de Fazenda Pública do Rio, concedeu na semana passada liminar
suspendendo as atividades da secretária municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, como presidente do
Conselho de Administração da Empresa Distribuidora de Filmes S.A (RioFilme). Ela também não poderá receber
eventuais remunerações pelo cargo.

Menos trabalho. A secretária Nilcemar, impedida de fazer parte de conselho

A atual composição do conselho foi instituída pelo prefeito Marcelo Crivella em decreto publicado em 31 de
março no Diário Oficial. No entendimento do juiz, o prefeito violou dispositivos da lei 13.303/ 2016, que dispõe
sobre o estatuto jurídico de empresas públicas, sociedades de economia mista e de suas subsidiárias nas
esferas da União, dos estados e dos municípios. O juiz cita o artigo 17 da lei, que veda a escolha de ministros
(no caso da esfera federal) e de secretários (em estados e municípios), sem vínculo permanente com o serviço
público, para integrar conselhos de administração. A ação foi movida pelo advogado Victor Travancas.

Em sua sentença, o juiz escreveu que “há expressa vedação à nomeação de secretário municipal para o
exercício de membro de conselho de administração”. Segundo ele, há documentação que prova a indicação de
Nilcemar Nogueira pelo prefeito Marcelo Crivella, para compor e presidir o conselho. O órgão, consultivo, é
integrado por três pessoas. Tem a função de fazer planejamento e traçar estratégias de gestão da RioFilme.
SEM COMENTÁRIOS A assessoria do prefeito foi procurada, mas informou que não iria se manifestar sobre o
assunto. Por sua vez, a secretária Nilcemar Nogueira disse que ainda não foi notificada sobre a liminar e que
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prefere só comentar a decisão judicial depois de se informar sobre o conteúdo do processo. A prefeitura não
informou se Nilcemar recebe alguma remuneração na RioFilme.
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