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

mês de fevereiro de dois mil e dezessete, 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, Flaviano 3 

Souza e Silva, Samuel D'Angelo Seabra Eiras, Sandra Fosque Sanches e Wilerson Oliveira Noronha, 4 

secretariando a presente reunião, com a ausência justificada de Francisco de Assis Gonzaga da Silva  e  5 

Guilherme Paoliello A reunião contou ainda com a presença do senhor Luiz Otávio de Andrade 6 

Mendonça, gerente de projetos da Fundação Educativa de Ouro Preto – FEOP,  que iniciou a reunião 7 

explanando sobre as atividades sócio culturais desenvolvidas e apoiadas pela FEOP no município, tais 8 

como o Festival de Inverno, o Circulatrilho e o projeto de musicalização e educação patrimonial 9 

desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Ouro Preto no distrito de São Bartolomeu. Complementando 10 

a explanação do Sr. Luiz Otávio, os conselheiros Julliano Mendes, Sandra Fosque, Flaviano Martins e 11 

Samuel D’Angelo apontaram questionamentos sobre a relação da Prefeitura e a organização do Festival 12 

de Inverno. O presidente João Paulo retomou a fala e apresentou a pauta da presente reunião: (1) Eleição 13 

do Comitê Gestor do FunCult (2) Encaminhamentos para a realização da V Conferência Municipal de 14 

Cultura. O presidente João Paulo Martins sugeriu a leitura da Lei Complementar nº 737/2011 referente à 15 

criação do Fundo Municipal de Cultura. Após a leitura, João Paulo Martins comentou sobre as principais 16 

características e atribuições do Comitê Gestor e explicou como ocorreria a eleição do Comitê Gestor. 17 

Destarte ficou decidido que se elegeriam os quatro integrantes e logo após seria definido a ocupação dos 18 

cargos do Comitê, a saber: Presidente, Relator, Secretário e mais um membro. O conselheiro Ricardo 19 

Campolim questionou alguns itens da Lei Complementar nº 737/2011, principalmente no que se refere a 20 

redação da mesma. Passou-se a eleição do Comitê, o conselheiro João Paulo Martins ressaltou que 21 

conforme determina a legislação, o Comitê deverá ser paritário, sendo composto por dois conselheiros 22 

representando as entidades culturais e os outros dois representando o poder público.  João Paulo Martins 23 

comentou sobre o fato de que na presente reunião só estarem presentes dois representantes do poder 24 

público, sendo que, se não houvesse nenhum questionamento por parte dos demais conselheiros, os dois 25 

representantes do poder público estariam automaticamente eleitos. Como não houve objeção, foram 26 

eleitos representando o poder público no Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura os conselheiros 27 

João Paulo Martins e Sandra Fosque Sanches. Passou-se a eleição dos representantes da sociedade civil, 28 

e por unanimidade foram escolhidos os conselheiros Julliano Mendes e Ricardo Campolin. O Comitê 29 

Gestor foi saudado pelos presentes. Prosseguiu-se a reunião com a definição dos cargos e atribuições dos 30 
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conselheiros eleitos dentro do Comitê Gestor. Após breve explanação sobre as atribuições dos cargos por 31 

parte da conselheira Sandra Fosque e João Paulo Martins, ficou definida por unanimidade dos presentes 32 

que o conselheiro João Paulo Martins ocupará a presidência do Comitê Gestor, a conselheira Sandra 33 

Fosque Sanches será Relatora, o conselheiro Ricardo Campolim ocupará o cargo de Secretário e o 34 

conselheiro Juliano Mendes integralizará a composição do Comitê Gestor. Abriu-se a discussão sobre a 35 

realização das reuniões do Comitê Gestor e o formato das mesmas. A conselheira Sandra Fosque se dispôs 36 

a contactar a equipe da Secretaria Estadual de Cultura responsável pela operacionalização do Fundo 37 

Estadual de Cultura para dar suporte, orientações e tirar dúvidas sobre os procedimentos gerais de 38 

execução de um Fundo Público voltado ao setor cultural para o Comitê Gestor. Definiu-se como primeiro 39 

encaminhamento a marcação da primeira reunião do Comitê Gestor do Fundo para o próximo dia sete de 40 

março, às nove horas na Casa do Folclore. Flaviano levantou a hipótese de se convocar reunião entre o 41 

Comitê Gestor eleito e os secretários de Cultura e Patrimônio e o de Fazenda para se discutir de forma 42 

mais contundente a execução do Fundo Municipal de Cultura. O senhor Luiz Otávio de Andrade 43 

Mendonça pediu a palavra e agradeceu a possibilidade de participar da reunião e relatar as ações da FEOP 44 

e colocou-se a disposição do Conselho em auxiliar no que for necessário. Prosseguiu-se a reunião 45 

passando para a próxima pauta que trata da organização da Conferência Municipal de Cultura. Abrindo a 46 

discussão da pauta, a conselheira Sandra Fosque comentou sobre a importância da Conferência como 47 

instância politica. Flaviano Martins comentou sobre a retomada das decisões deflagradas nas quatros 48 

conferências realizadas anteriormente e utilizar estas decisões como subsídios para a próxima conferência 49 

e um futuro Plano Municipal de Cultura. Wilerson Noronha informou sobre a reunião agendada para o 50 

dia vinte e dois de fevereiro com a Superintendente de Comunicação a Sra. Jaqueline Santiago Pedrosa, 51 

para tratar de assunto referente a divulgação e apoio deste setor a realização dos Fóruns Territoriais de 52 

Cultura  e posteriormente a Conferência Municipal de Cultura. Ficou decidido que a comissão responsável 53 

pelo acompanhamento dos Fóruns Territoriais se reunirá no dia dois de março às nove horas na Casa do 54 

Folclore para deliberar sobre as estratégias de sensibilização e promover a participação da sociedade nos 55 

encontros. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião que vai assinada por 56 

mim, Wilerson, que a secretariei e por todos os presentes. Ouro Preto 21 de fevereiro de 2017. 57 

João Paulo Martins_______________________________________________________ 58 

Flaviano Souza e Silva____________________________________________________ 59 

Sandra Fosque Sanches___________________________________________________ 60 
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Ricardo Campolim Moraes________________________________________________ 61 

Julliano Mendes de Oliveira________________________________________________ 62 

Samuel D’Angelo Seabra Eiras______________________________________________ 63 

Wilerson Oliveira Noronha________________________________________________ 64 


