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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural. Aos trinta e um dias 1 

do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas foi realizada reunião extraordinária do CMPC, na 2 

Casa do Folclore, com a presença dos conselheiros: João Paulo Martins, Hugo Xavier Guarilha, 3 

Flaviano Souza e Silva, Ricardo Campolim Moraes e Wilerson Oliveira Noronha, este secretariando a 4 

presente reunião. A reunião contou com a presença do Professor Wilson Oliveira. O presidente João 5 

Paulo Martins iniciou os trabalhos, passando para o registro da pauta da reunião, a saber: I) Presença da 6 

Pró-Reitoria de Extensão da UFOP para tratar de ações do CMPC durante o Festival de Inverno 2017. O 7 

Professor Wilson Oliveira, ocupante da função de Pró Reitor Adjunto de Extensão, iniciou sua 8 

explanação relatando as reuniões ocorridas com a participação de grupos, coletivos, associações e 9 

entidades culturais locais e a PROEX para tratar das inscrições de atividades no Festival de Inverno 10 

deste ano. Wilson Oliveira destacou o número expressivo de grupos e pessoas interessadas em realizar 11 

atividades durante o Festival de Inverno de 2017, entretanto enfatizou a enorme dificuldade financeira e 12 

de patrocínio para a execução do evento. O professor Wilson Oliveira citou os procedimentos de 13 

contratação para esta edição do Festival, comentou também sobre a participação de ex-funcionários da 14 

UFOP na organização do Festival agregando suas experiências na gestão do evento. Por fim, o Professor 15 

Wilson Oliveira indagou aos conselheiros presentes sobre a inserção de ações ou atividade por parte do 16 

CMPC na programação do Festival. O presidente João Paulo Martins relatou que inicialmente a 17 

proposta era a realização da Conferência Municipal de Cultura durante o Festival de Inverno, porém 18 

devido ao cronograma dos Fóruns Territoriais de Cultura nos distritos e na sede terem sofrido alterações 19 

e atrasos, a concepção da execução da Conferência durante o mês de julho ficou comprometida. O 20 

professor Wilson Oliveira afirmou a possibilidade da realização de outro tipo de evento pelo CMPC 21 

durante o Festival. João Paulo Martins sugeriu a realização de um espaço de debate contemplando 22 

palestras e mesas redondas sobre a temática “Política Pública de Cultura”. O conselheiro Hugo Guarilha 23 

levantou a hipótese da concepção de um evento regional envolvendo também o Município de Mariana, 24 

já que o Festival de Inverno também o abrange com a temática sugerida pelo conselheiro João Paulo 25 

Martins. Neste momento, o professor Wilson Oliveira pediu licença a todos os presentes, pois teria outro 26 

compromisso, mas antes agradeceu a oportunidade e reforçou o compromisso da PROEX junto ao 27 

CMPC para a efetivação de um evento promovido pelo Conselho na programação do Festival deste ano. 28 

Os conselheiros presentes retomaram a discussão sobre o formato e a temática do evento a ser realizado 29 

no Festival de Inverno. Após algumas sugestões, foi acolhido provisoriamente o título do evento como 30 

“Políticas Culturais em Construção: Práticas locais e integração regional”. Passou-se a análise do 31 
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formato do evento, sendo deferida a realização de três momentos de debates, a saber: “Planos 32 

Municipais de Cultura”, “Discussão de Políticas Culturais Intermunicipais/Regionais e Intercâmbios 33 

culturais” e “Participação Popular e Governança da Cultura”. Os conselheiros presentes sugeriram o 34 

convite à participação do evento para as Secretarias de Cultura dos munícipios de Mariana, Ouro 35 

Branco, Itabirito e João Monlevade. Deliberou-se também convite ao Conselho Municipal de Políticas 36 

de Cultura do município de Mariana para participar do evento. O conselheiro Flaviano Souza irá 37 

confirmar as datas disponíveis para a realização do evento no Centro de Convenções. Por fim, definiu-se 38 

que o assunto será tema de pauta da próxima reunião ordinária do CMPC, onde se decidirá os trâmites 39 

para a realização do evento. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião 40 

que vai assinada por mim, Wilerson Oliveira Noronha, que a secretariei e por todos os presentes. Ouro 41 

Preto, 31 de maio de 2017. 42 
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