
Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC 

Criado pela Lei Nº 766 de 28 de março de 2012 

Praça Antônio Dias, nº 24, Antônio Dias – Ouro Preto – MG – CEP: 35.400.000 – Tel.: (31) 3559.3256 e (31) 3552.4021 – 

Casa dos Conselhos  
 

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

de novembro de dois mil e dezesseis, às nove horas foi realizada reunião extraordinária do CMPC, na 2 

Casa do Folclore, com as presenças de João Paulo Martins, Julliano Mendes, Ricardo Campolim, Maria 3 

do Carmo Ferreira de Souza (Carminha), Juliano Adeusi Moreira, Flaviano Souza e Silva, Sidnéa 4 

Santos, Luciano Almeida, Márcia Valadares, Guilherme Paoliello, Diego Assunção “Xingú” e Zulmira 5 

Maria Campos Martins, secretariando a presente reunião. Foram justificadas as ausências das 6 

conselheiras: Carla Gontijo e Sandra Fosque, representados pelos seus suplentes, com a seguinte pauta: 7 

Calendário Cultural do município, continuação das falas sobre os Equipamentos Culturais e a LOA. De 8 

inicio foi lida a ata da reunião do dia onze de outubro, pois a última do dia nove de novembro foi 9 

realizada em conjunto com o COMPATRI e a ata foi redigida pela secretária do mesmo, Greiza  10 

Tavares, que nos enviou uma cópia. A ata foi aprovada por todos,com pequenas correções. João disse 11 

que desde o mês de outubro ficou decidido que as atas agora serão enviadas por email para aprovação e 12 

correção de todos os conselheiros, para que não se estenda muito no decorrer da reunião, ficando 13 

somente para colher assinaturas no começo da mesma, por causa do tempo que é pequeno para assuntos 14 

mais necessários. Começando, Márcia pediu a palavra questionando sobre a existência de um 15 

documento de ocupação da Casa de Referencia Afro do Alto Da Cruz (agora por força de lei se chama 16 

Casa de Cultura Negra do Alto Da Cruz- Lei 1006/16 de autoria do vereador Chiquinho de Assis) 17 

relatando os problemas anteriores com a Casa, inclusive sobre posse da chave, que já esteve com várias 18 

entidades como a Irmandade de Santa Efigênia, o Congado do Alto da Cruz, além de outras pessoas que 19 

a mantinham sem conhecimento da Diretoria de Promoção Cultural. Márcia continuou dizendo que há 20 

outras casas de propriedade do município sem que o mesmo tenha pleno conhecimento e que essa 21 

situação precisa ser melhor analisada, pois há demanda de espaços para utilização de atividades 22 

culturais. Atualmente a casa é ocupada pela de Diretoria de Promoção da Igualdade Racial e tem 23 

recebido atividades promovidas pelo FIROP. Márcia ressaltou ainda a necessidade de construção de um 24 

banheiro no imóvel. João falou sobre os itens de pauta para a reunião, sugerindo que a discussão comece 25 

pela LOA, pois há a necessidade de mais informações sobre os espaços culturais, para aprofundar a 26 

discussão, e o tema da LOA é fundamental para entrarmos o próximo anos com um plano de trabalho 27 

definido para a aplicação de recursos do FunCult. Aproveitando a fala do João, Ricardo falou sobre os 28 

equipamentos culturais e pediu que o Conselho conseguisse um documento sobre todos os equipamentos 29 

culturais da cidade. João comentou que há um trabalho realizado anteriormente pela servidora do 30 
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Arquivo Público, Helenice, a antiga procuradora do Município, Juliana, com levantamentos de imóveis 31 

de propriedade municipal. Por fim, João sugeriu também que deveria ser feito um edital de ocupação 32 

dessas casas, como levantado em reuniões anteriores. Sidnéa, Guilherme e Ricardo sugeriram que era 33 

necessário que se fizesse uma reunião especifica sobre este assunto de tão grande importância e que 34 

fosse criada uma comissão para fazer o levantamento dos equipamentos, dos grupos culturais e das 35 

festas na sede e nos distritos, pois muitos grupos não existem mais e precisamos ter conhecimento de 36 

informações corretas sobre o assunto. A Comissão encarregada ficou formada assim: Sidnéa, Diego 37 

Xingú, Ricardo, João e Julliano Mendes e será marcada uma reunião com Helenice do Arquivo, para 38 

ajuda neste levantamento. João iniciou a discussão sobre o Plano de Trabalho do FunCult dizendo que 39 

propõe que no próximo ano o FunCult, mantendo-se o valor atualmente proposta na LOA de cem mil 40 

reais deva ser usado plenamente em projetos culturais no município, cujos interessados deverão 41 

concorrer através de edital. A ideia é se trabalhar com microprojetos em torno de R$5.000,00, mas as 42 

regras ainda serão melhor elaboradas no início do próximo ano. Julliano comentou sobre o compromisso 43 

do prefeito eleito de aumentar para 25% do repasse do ICMS Cultural para o FunCult. Pelas regras 44 

atuais, 50% do arrecadado tem que ser depositado no FUNPATRI  e os outros 50% cai no caixa geral do 45 

município. Ricardo sugeriu também a participação do Conselho em reunião da Câmara, usando a tribuna 46 

livre para repassar a todos o que foi realizado pela entidade, usando a fala do prefeito eleito, e pleitear 47 

todos os outros 50% para o Fundo de Cultura, tendo como estratégia a sensibilização dos vereadores. 48 

Diego falou sobre a construção do Plano Municipal de Cultura, que é uma prioridade do nosso 49 

Conselho, e que caso sua elaboração tenha custos, eles devem ser arcados pelo executivo e não pelo 50 

FunCult. Julliano sugeriu ainda que recursos do FunCult poderiam ser usados em cursos, convênios e 51 

intercâmbios com outras cidades ou países, com experiências interessantes de política cultural, como a 52 

cidade de Medellín, na Colômbia, que virou um grande polo cultural, depois de tantos problemas com o 53 

cartel de droga. Márcia falou que no regimento a responsabilidade dos gastos do conselho é do 54 

executivo. Abriu-se a discussão para se aprovar o plano de trabalho do FunCult para 2016, as duas  55 

propostas foram: 1) contratação de consultoria para elaboração de Plano Municipal de Cultura; 2) 56 

investimento dos recursos do FunCult para financiamento de microprojetos. Sendo aprovado por 57 

unanimidade o investimento em microprojetos. João mencionou que este recurso é como outro qualquer 58 

e o conselho têm o papel de deliberar com vai gastá-lo, mas é necessário o compromisso político do 59 

executivo, pois o processo de contratação do projeto segue as tramitações normais de qualquer 60 
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contratação com serviço público. Passou-se aos informes, e falou-se sobre o curso da Secretaria de 61 

Cultura do Estado feito por Diego Xingu, João, Juliano Moreira e Ricardo Campolim. A visita a João 62 

Monlevade foi proveitosa e o objetivo final do curso será apresentar um diagnóstico da atuação do 63 

Conselho de Política Cultural no município. Noticiou-se sobre o projeto da Profª.Solange Pallazzi   que 64 

foi aprovado junto ao Fundo Estadual de Cultura e que receberá setenta mil reais para aplicação na 65 

compra de uniformes para alguns grupos de cultura popular de Ouro Preto. Falou-se também dos 66 

projetos da AMIREI e do Boi da Manta de São Bartolomeu também aprovados junto ao FEC. 67 

Guilherme Paoliello falou sobre o projeto do DEMUS de abertura do Mestrado Profissional de Música. 68 

Flaviano falou sobre a necessidade de confecção de documento para regulamentação de uso das casas 69 

culturais. Não tendo mais nada a tratar e marcando a próxima reunião para o dia 14 de dezembro, às 70 

nove horas na Casa do Folclore, deu-se por encerrada a presente reunião, que vai assinada por mim e por 71 

todos os presentes. Ouro Preto,30 de Novembro de 2016. 72 

João Paulo Martins _________________________________________________________ 73 

Flaviano de Souza e Silva____________________________________________________   74 

Julliano Mendes _____________________________________________________________ 75 

Ricardo Campolim ___________________________________________________________ 76 

Maria do Carmo Ferreira de Souza _______________________________________________ 77 

Juliano Adeusi Moreira ________________________________________________________ 78 

Zulmira Maria Campos Martins _________________________________________________ 79 

Guilherme Paoliello____________________________________________________________ 80 

Marcia Valadares_______________________________________________________________ 81 

Luciano Almeida_______________________________________________________________ 82 

Diego Assunção de Oliveira_______________________________________________ 83 

Sidnéa Santos__________________________________________________________________ 84 


