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

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

com a presença dos conselheiros João Paulo Martins, Julliano Mendes, Maria do Carmo Ferreira de Souza, 3 

Greiza Tavares, Ricardo Campolim, Samuel D'Angelo Seabra Eiras, Sandra  Fosque Sanches, Francisco 4 

de Assis Gonzaga da Silva. A reunião também contou com a presença de Flávia de Souza Alves, Nádia 5 

Maria dos Santos de Oliveira, Eduardo Franco de Almeida, Nádia Nunes Lage e Wilerson Oliveira 6 

Noronha, este secretariando a presente reunião. A conselheira Márcia Valadares justificou a ausência. O 7 

presidente João Paulo Martins iniciou os trabalhos informando que as atas das reuniões do mês de março, 8 

como foram três reuniões, só ficaram prontas no dia anterior e foram enviadas por e-mail. Entretanto, 9 

como o prazo foi curto para a leitura das mesmas pelos conselheiros, a discussão e aprovação das mesmas 10 

ficaria para a próxima reunião ordinária. Passou-se para o registro da pauta da reunião, a saber: I) 11 

apresentação de proposta para realização do Circuito Cultural pelo Departamento de Promoção Cultural 12 

e Patrimônio Imaterial. II) avaliação dos primeiros Fóruns Territoriais de Cultura e definição de calendário 13 

para os próximos distritos. A conselheira Greiza Tavares, servidora do Departamento de Promoção 14 

Cultural iniciou a apresentação sobre o Circuito Cultural, explicando o histórico, o conceito e a trajetória 15 

do projeto, assim como os locais onde as atividades irão ocorrer. Greiza informou sobre o apoio do grupo 16 

LESMA (Liga Ecológica Santa Matilde) e da equipe da Biblioteca Estadual Luiz de Bessa no andamento 17 

das atividades do Circuito Cultural. A conselheira Greiza esclareceu ainda sobre a importância pedagógica 18 

do projeto ressaltando a relevância da ocupação dos equipamentos culturais do Município por atividades 19 

artísticas e pedagógicas. Após a explanação, os presentes parabenizaram a conselheira Greiza Tavares 20 

pela apresentação do projeto. A conselheira Sandra Fosque explanou a respeito de parcerias que 21 

posteriormente poderão ser desenvolvida junto ao Projeto Circuito Cultural. O conselheiro Francisco de 22 

Assis comentou sobre a possibilidade apoio do Departamento de Eventos da Secretaria de Turismo junto 23 

ao projeto. Greiza Tavares concluiu explicando que inicialmente pretende-se ter o apoio institucional da 24 

Administração e do Conselho para a execução do projeto. O conselheiro Julliano Mendes mencionou 25 

sobre a consolidação de mapas dos equipamentos culturais do Município, e prosseguiu sua fala 26 

exemplificando situações de equipamentos culturais que possuem horário de funcionamento estendido, 27 

como o caso da abertura noturna das bibliotecas da cidade de Medellin. Julliano Mendes citou a 28 

possibilidade da ocupação ou utilização dos equipamentos culturais e espaços, simultaneamente a 29 

contrapartida de prestação e serviços. O conselheiro Francisco de Assis manifestou sobre o fortalecimento 30 

da Academia Ouropretana de Letras como parceiro das atividades desenvolvidas pela Biblioteca Pública. 31 
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O conselheiro Ricardo Campolim mencionou sobre a interdisciplinaridade da área cultural e propôs à 32 

contribuição de outras Secretarias a pasta da Cultura. A conselheira Sandra Fosque solicitou a palavra 33 

para convidar os presentes para o Seminário de Patrimônio Cultural organizado pela FAOP e que irá 34 

ocorrer entre os dias 24 (vinte e quatro) e 28 (vinte e oito) de abril. Sandra Fosque aproveitou para solicitar 35 

como pauta para a próxima reunião a apresentação do balanço das atividades da FAOP durante o ano de 36 

2016. O presidente Joao Paulo Martins relatou sobre a reunião junto a Controladoria Geral do Município 37 

a respeito dos procedimentos para operacionalização do edital do Fundo Municipal de Cultura, e a 38 

importância de se acelerarem algumas decisões para que o primeiro edital seja aberto ainda no ano de 39 

2017. O presidente João Paulo Martins retomou a pauta da reunião e deu inicio a explanação sobre a 40 

realização dos Fóruns Territoriais de Cultura. O servidor Wilerson Noronha relatou sobre os Fóruns que 41 

aconteceram em Miguel Burnier, Engenheiro Correa, Glaura e São Bartolomeu. Wilerson Noronha 42 

explicou como procederam as sensibilizações e mobilizações nos distritos, relatou as dificuldades relativas 43 

à logística e o transporte da equipe para a realização dos Fóruns. Informou também sobre a formalização 44 

da divulgação dos Fóruns junto à equipe de Comunicação da Prefeitura. Wilerson Noronha informou 45 

sobre a participação da comunidade e sobre os encaminhamentos realizados durante os encontros. Na 46 

próxima reunião ordinária será apresentado relatório sobre as demandas identificadas nos primeiros 47 

Fóruns. A proposta da continuação do calendário foi novamente analisada pelos conselheiros. Ricardo 48 

Campolim solicitou a manutenção do calendário aprovado anteriormente, devido à urgência do momento 49 

político. O presidente João Paulo Martins indicou a possibilidade da realização de somente um Fórum por 50 

semana. Wilerson Noronha sugeriu que os Fóruns retornassem no mês de Maio devido à sequência de 51 

feriados que acontecerão na segunda quinzena do mês de abril, concomitante com as férias do servidor 52 

João Paulo Martins. Destarte, após explanação ficou decidido que os Fóruns retornarão no início mês de 53 

Maio. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião que vai assinada por mim, 54 

Wilerson Oliveira Noronha, que a secretariei e por todos os presentes. Ouro Preto, 11 de abril de 2017. 55 
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Ricardo Campolim Moraes_____________________________________________________________ 58 
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