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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural. Aos nove dias do mês de 1 

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

Folclore, com a presença dos conselheiros João Paulo Martins, Hugo Xavier Guarilha, Ingrid da Silva 3 

Borges, Julliano Mendes de Oliveira, Maria do Carmo Ferreira de Souza, Samuel D'Angelo Seabra 4 

Eiras, Márcia Valadares, Sandra  Fosque Sanches e Wilerson Oliveira Noronha, este secretariando a 5 

presente reunião. A reunião também contou com a presença de Alberto Rodolfo como ouvinte. Os 6 

conselheiros Francisco de Assis Gonzaga e Ricardo Campolim justificaram as ausências. O presidente 7 

João Paulo Martins iniciou os trabalhos, dando boas vindas aos presentes e empossando os conselheiros 8 

Hugo Xavier Guarilha e Ingrid da Silva Borges representantes da Universidade Federal de Ouro Preto e 9 

Wilerson Oliveira Noronha representando a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio. João Paulo 10 

Martins colocou em aprovação as atas das reuniões anteriores previamente enviadas por e-mail e foram 11 

unanimemente aprovadas pelos presentes. Passou-se para o registro da pauta da reunião, a saber: I) 12 

Apresentação do balanço de atividades da FAOP. II) Apresentação de relatórios dos fóruns realizados 13 

com vistas ao Plano Municipal de Cultura. A conselheira Sandra Fosque iniciou a apresentação das 14 

ações da FAOP durante o ano de 2016, informando sobre as mudanças na estrutura física das unidades, 15 

como a transferência do Núcleo de Restauração para a Casa Bernardo Guimarães, as novas instalações e 16 

aquisição de acervo da Biblioteca Murilo Rubião, a transferência da Galeria de Arte Nello Nuno para 17 

Casa do Rosário concomitante com o aumento de visitações ao novo espaço. A conselheira Sandra 18 

Fosque prosseguiu mencionando as atividades realizadas pelo LABCOR (Laboratório de Prestação de 19 

Serviços em Conservação e Restauração de Bens Móveis e Imóveis) atuando em vistorias, laudos, 20 

projetos e salvaguarda. Outro apontamento da conselheira foi em relação à ampliação do quadro de 21 

funcionários da FAOP. Sandra Fosque citou, entre outras ações, a continuidade do projeto Comunidade 22 

+ Arte no distrito de Miguel Burnier, a realização do Seminário de Patrimônio Cultural, o Concurso de 23 

Presépios, o auxílio na confecção dos tapetes devocionais e o restauro de duas telas na Igreja Nossa 24 

Senhora do Carmo. A conselheira Sandra listou ainda as atividades realizadas pelo Curso Técnico em 25 

Conservação e Restauro e as ações executadas pelo Núcleo de Arte e o Núcleo de Ofícios, tais como: 26 

Programa de Formação em Arte e o Programa ARO – Arte, Restauro e Ofícios. Por fim, a conselheira 27 

Sandra Fosque explanou sobre as demandas da FAOP para o ano de 2017, como a consolidação do 28 

LABCOR, a ampliação das ações educativas e a continuidade dos programas citados. A conselheira 29 

Márcia Valadares fez um breve relato sobre o histórico da FAOP e refletiu sobre a possibilidade de 30 

retomada de atividades lúdicas realizadas anteriormente pela Fundação e que deixaram de acontecer, tais 31 
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como, Jardinagem, Concurso de papagaios entre outros. O conselheiro Julliano Mendes elogiou o 32 

trabalho realizado pela FAOP e explanou sobre a possibilidade da criação de um Fórum entre as 33 

instituições que realizam atividades culturais no Município. A conselheira Sandra Fosque retomou a fala 34 

e citou a dificuldade orçamentária da FAOP no momento e apresentou relatório financeiro da 35 

instituição. O conselheiro Hugo Guarilha e Ingrid Borges explanaram brevemente sobre as ações da 36 

UFOP no campo da extensão e relataram as dificuldades encontradas pela nova gestão da Universidade. 37 

O presidente João Paulo Martins retomou a pauta da reunião e deu inicio a explanação sobre a 38 

realização dos Fóruns Territoriais de Cultura. O conselheiro Wilerson Noronha apresentou o relatório 39 

sobre os Fóruns que aconteceram em Miguel Burnier, Engenheiro Correa, Glaura e São Bartolomeu. 40 

Wilerson Noronha citou a metodologia aplicada para a elaboração do relatório, relacionando a situação 41 

atual dos distritos com as propostas identificadas. O conselheiro Wilerson Noronha elencou as 23 42 

propostas formuladas nos 4 primeiros Fóruns e as apresentou para os demais conselheiros e concluiu 43 

sobre a possibilidade de inserção de novas propostas através de outros canais  de comunicação até a 44 

realização da Conferência. Wilerson Noronha relatou novamente a dificuldade de logística da equipe 45 

para a realização dos Fóruns e informou sobre a realização dos próximos encontros que irão acontecer 46 

em Lavras Novas, Antônio Pereira e Santa Rita. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a 47 

presente reunião que vai assinada por mim, Wilerson Oliveira Noronha, que a secretariei e por todos os 48 

presentes. Ouro Preto, 09 de maio de 2017. 49 
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