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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural. Reunião ordinária do 1 

Conselho Municipal de Política Cultural. Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às 2 

nove horas foi realizada reunião ordinária do CMPC, na Casa do Folclore, com as presenças de João 3 

Paulo Martins, Julliano Mendes, Carla Gontijo, Ricardo Campolim, Maria do Carmo Ferreira de Souza 4 

(Carminha), Diego Assunção (Xingu), Juliano Adeusi Moreira, Sidnéa Santos, Luciano Almeida e 5 

Zulmira Maria Campos Martins, secretariando a presente reunião. Foram justificada as ausências dos 6 

conselheiros: Flaviano Souza e Silva, Márcia Valadares e do Professor Wilson de Oliveira. João Paulo 7 

apresentou a seguinte pauta: Leitura da ata de reunião anterior; discussão e endosso do CMPC ao abaixo 8 

assinado proposto pelo conselheiro Flaviano Souza e Silva; discussão e aprovação do termo de 9 

compromisso a ser apresentado aos candidatos a prefeito nas eleições de 2016; e proposta de 10 

convocação de pré-conferência de cultura. Dando início à reunião o Presidente João Paulo, deu boas 11 

vindas a todos e pediu a Zulmira que lesse a ata anterior para aprovação. Depois de lida e aprovada, 12 

Sidnéa pediu a palavra e relatou sobre as sobras de verba de obras, que pode ser remanejada e sugeriu  13 

que deveriam ser aproveitadas  no Chafariz do Padre Faria, Chafariz dos Contos e o Chafariz das Águas 14 

Ferreas que já tem o seu entorno todo comprometido com construções irregulares e outros; referiu-se 15 

também à aquisição de instrumentos e uniformes para as entidades culturais, principalmente dos distritos 16 

e falou sobre a utilização dos R$200 mil do Fundo de Cultura. Sidnéa mencionou também que na 17 

licitação das obras das Igrejas de Senhor Bom Jesus do bairro Cabeças, de Santo Antônio do distrito de 18 

Glaura e a Capela do Morro São Sebastião, não apareceu nenhuma empresa interessada em licitar essas 19 

obras. João Paulo continuou dizendo que assim como aconteceu em um projeto de salvaguarda de 20 

patrimônio imaterial, estas sobras de verbas são viáveis de serem pleiteadas com aprovação do Fundo de 21 

Patrimônio e do Conselho de Patrimônio. Disse também que dependendo do caso, o Conselho pode 22 

encaminhar proposta para pleitear recursos para casos mais urgentes. Juliano Moreira questionou sobre 23 

quais seriam esses projetos e como definir as prioridades. Diego sugeriu que as sobras deveriam ser 24 

encaminhadas para as demandas, principalmente dos distritos e que deveriam ser levadas ao 25 

conhecimento do Conselho de Patrimônio. O presidente João, abriu um parêntese na reunião para falar 26 

sobre o Curso on line da Secretaria de Cultura do Estado, para conselheiros e gestores de cultura, para o 27 

qual a cidade deveria preencher quatro vagas oferecidas: duas para o Conselho de Patrimônio e duas 28 

para o CMPC. Explicou também que não tem certeza se o Conselho do Patrimônio iria enviar 29 

representantes e se não, as outras duas vagas ficariam mesmo com o CMPC. Com votação decidiu-se 30 
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que as vagas seriam ocupadas da seguinte maneira: João ficaria como Titular e Juliano Moreira como 31 

suplente; por Ricardo como  Titular e Diego “Xingu” ficaria como suplente, até que ficasse decidido se 32 

o Conselho do Patrimônio  iria enviar representantes. Pediu também aos conselheiros que pleitearam as 33 

vagas para consultar o site da Secretaria de Cultura para se inteirarem sobre o curso, documentos e 34 

providencias necessárias, esclarecendo que o curso não dispõe de verbas para deslocamento, que seria 35 

por conta da pessoa; isso, pela necessidade de participarem de encontros presenciais duas ou três vezes 36 

durante o tempo de duração do curso. Continuando a pauta, o Presidente João fez a leitura do abaixo 37 

assinado  do conselheiro Flaviano Souza e Silva, direcionado aos candidatos a prefeito em 2016 em 38 

nossa cidade  para o mandato 2017 – 2020, o seguinte : Implantar uma política pública efetiva, inclusiva 39 

e dinâmica para a área, que trará respeito e valorização aos agentes culturais de Ouro Preto e à 40 

comunidade em geral – sede e distritos; entendimento da Cultura também como indústria cultural, 41 

poderosa ferramenta geradora de emprego e renda em diversos setores da economia do município, 42 

dando o devido fomento a essa indústria; pensar criativamente, oferecendo ferramentas para que 43 

tenhamos uma Cidade Criativa e efetivamente produtora/consumidora de cultura, no sentido mais 44 

profundo e extenso da palavra, salientando que este documento não tem nenhuma intenção partidária, 45 

mas sim política e que as assinaturas  colhidas, serão apresentadas aos candidatos a prefeito de Ouro 46 

Preto em debates sobre os caminhos da cultura em nosso município, esperando com isso recebermos 47 

retorno dos candidatos sobre suas competências e suas intenções para o setor. Ficou decidido por todos 48 

os presentes que o Conselho endossará a favor do documento, ficando a sugestão do referido documento 49 

figurar na página do Conselho no Facebook para compartilhamento. O Presidente João Paulo,sobre o 50 

termo de compromisso a ser apresentado pelo CMPC aos candidatos a prefeito, disse que deveria  haver 51 

um contato direto com os candidatos para a entrega, esclarecendo  que reunião com todos eles juntos 52 

poderia se transformar em palanque eleitoral; sugeriu que  fosse criada uma comissão para visitar os 53 

candidatos individualmente, para assinarem o  termo de compromisso, o que foi aceito por todos os 54 

presentes. Farão parte da comissão do Conselho que contactará os candidatos: Ricardo Campolim, 55 

Julliano Mendes e Diego Xingu. Carminha pediu a palavra para explicar o afastamento do 56 

Superintendente Sr. Wanderson Rola da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio e que durante o 57 

período de afastamento a funcionária da mesma secretaria, Silvânia Correia Maia da Silva irá substituí-58 

lo e dará informações ao Conselho sobre o andamento da LOA. Prosseguindo, com a última pauta 59 

proposta para presente reunião, Ricardo discorreu sobre o esboço da  programação da “I Guinada 60 
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Cultural-Primavera das Artes”, que se realizaria de 12 a 15 de novembro de 2016. Explicou que a 61 

Guinada tem por objetivo principal, reunir os artistas e manifestações culturais do município de Ouro 62 

Preto, em um encontro com duração de quatro dias no distrito sede, culminando com a realização da 5ª 63 

Conferência Municipal de Cultura, que ocuparia a Praça Tiradentes, Praça da UFOP/Centro de 64 

Convenções, Teatro Municipal, Teatro Ouro Preto, ruas e espaços públicos a definir, com apresentações 65 

artísticas de Bandas Civis, Grupos de Manifestações da Cultura Popular, Folia de Reis, Pastorinhas, 66 

Congados, Blocos Carnavalescos, escolas de Samba, Grupos de Dança (modalidades diversas- balé 67 

clássico, dança contemporânea, dança do ventre, dança de rua, danças folcóricas, etc) Hip Hop, Bandas 68 

de MPB/Rock/Blues/Jazz, Orquestra Ouro Preto, Corais, Grupos de Teatro, Grupos de Capoeira, entre 69 

outros com mapeamento em andamento. João Paulo disse gostar da proposta, mas salientou que ela tem 70 

uma complexidade de mobilização e logística e que deve-se ser um início para a Conferência de Cultura, 71 

e não já a realização da mesma. Sidnéa sugeriu que a data fosse 15 a 20 de Novembro. Após sua fala, 72 

Sidnéa pediu licença para ausentar da reunião por motivo de trabalho. Diego falou sobre a Pré-73 

Conferencia como sendo lançamento mobilizado, descentralizando. Luciano falou sobre a questão da 74 

mobilização e de cadastro durante eventos como feiras em distritos; falou ainda que é necessário  75 

começar a pensar como conseguiremos fazer a Guinada - a viabilidade existe mas a prática é bem mais 76 

complicada. Carla argumentou que o evento pode ser realizado também sem verba, trazendo para o 77 

centro a cultura dos bairros, sobre a via de mão dupla e sobre a cartografia social, sugerindo que se 78 

elaborasse uma carta convite a todas as entidades culturais da cidade, sem exceção, para participação na 79 

construção da Guinada Cultural. Diego sugeriu a organizar as idas aos distritos, e que seria  necessário 80 

conseguir um transporte que pudesse atender a vários locais, e que seria primordial a parceria com a 81 

educação municipal para a conscientização e mapeamento das visitas. Discutiu-se sobre onde entraria a 82 

verba e chegou-se a um consenso que seria para o cachê, dividido igualmente  para todos e para o 83 

transporte  e que a realização da Guinada chegará na Prefeitura como evento. Ficou decidido que João 84 

Paulo e Carminha ficarão responsáveis para apurar os trâmites legais para a preparação da Guinada. 85 

Abriu-se um parêntese para expor a todos a questão de comunicação do CMPC com a sociedade, e 86 

decidiu-se que esse tipo de participação será direcionado a Fan Page, que será criada pelo conselheiro 87 

Diego Xingu, para divulgação de assuntos referentes ao Conselho e a cultura local, que segundo o 88 

Julliano Mendes deverá fazer divulgação e discutir sobre o aparatos culturais de Ouro Preto. Ficou 89 

decidida a pauta para a próxima reunião que acontecerá no dia 13 de setembro, às 9 horas: avaliação de 90 
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estado e uso dos equipamentos culturais de Ouro Preto; ações de mobilização para guinada cultural e 91 

pré-conferência. Não tendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 92 

encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por mim, Zulmira Campos 93 

Martins, que a secretariei, e pelos demais Conselheiros presentes.  94 

Zulmira Maria Campos Martins _________________________________________________________ 95 

João Paulo Martins ___________________________________________________________________                                                                 96 

Julliano Mendes _____________________________________________________________________ 97 

Carla Gontijo _______________________________________________________________________ 98 

Ricardo Campolim ___________________________________________________________________ 99 

Maria do Carmo Ferreira de Souza _______________________________________________________ 100 

Diego Assunção _____________________________________________________________________ 101 

Juliano Adeusi Moreira _______________________________________________________________ 102 

Sidnéa Santos _______________________________________________________________________ 103 


