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

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

Folclore, com as presenças de João Paulo Martins, Julliano Mendes, Ricardo Campolim, Flaviano Souza 3 

e Silva,  Sidnéa Santos, Greiza S. Tavares Rodrigues Ferreira, Wilerson Oliveira Noronha,,,Maria do 4 

Carmo Ferreira e Zulmira Maria Campos Martins, secretariando a presente reunião, com a ausência 5 

justificada de Carla Gontijo e Guilherme Paoliello. O agente cultural Wilerson Noronha foi saudado por 6 

todos pelo seu retorno ao Departamento de Promoção Cultural e Patrimônio Imaterial, bem como por 7 

sua presença na reunião do CMPC. A ata anterior que foi enviada por e-mail, foi devidamente aprovada 8 

e assinada por todos.  O presidente João Paulo apresentou a pauta da presente reunião: (1) Edital do 9 

FunCult com microprojetos e (2) Formação de comissão para mobilizações visando a Conferência de 10 

Cultura. Começando a reunião, antes de entrar na pauta propriamente dita, João falou sobre o oficio 11 

recebido da Câmara, datado de 13 de dezembro de 2015, sobre a indicação 274/16 ao Conselho 12 

Municipal de Politica Cultural, com a solicitação  que avaliará a possibilidade de registrar a Festa de 13 

Santa Luzia da localidade do Catete de Santo Antônio do Leite, como patrimônio cultural imaterial do 14 

Municipio de Ouro Preto. O Presidente falou também sobre a Associação de Arte e Artesanato, Cultura 15 

e Ofício do Bairro São Cristóvão que solicitou o processo de registro que hoje se encontra abeto para 16 

reconhecimento do ofício de bordadeiras e renderias com patrimônio imaterial de Ouro Preto. Outro 17 

assunto abordado foi sobre a mudança da reunião do Conselho para as segundas terças feiras do mês e 18 

ficou decidido por todos os presentes também que, quando houver feriado na terça programada, mudar a 19 

reuião para a terça seguinte. Essa mudança foi necessária em virtude de reuniões de outros conselhos 20 

coincidirem com a do CMPC. Abrindo a discussão da pauta foi abordado primeiramente sobre as 21 

atividades culturais ligadas à Conferência de Cultura, que deverá ser incluída, dentro da Semana da 22 

Cidade  e pensar, segundo Julliano, quem deve produzi-la, já que esta não é a função do Conselho. 23 

Falou-se sobre a produção e os meios de estabelecer estratégias, definição da agenda, data, locais, 24 

mapeamento, estrutura, centralização, levantamento de prés-conferências nos distritos, e sobre o desafio 25 

da logística, divulgação, construção e execução com efetiva participação do Conselho. A conferência 26 

deve acontecer na Semana da Cidade, integrando as comemorações do aniversário de Ouro Preto, 8 de 27 

julho. Sobre o FunCult, a previsão orçamentária para 2017 é de cem mil reais. Sobre a relação entre a 28 

Conferência e Semana da Cidade, deve-se ainda saber qual setor ficará responsável pela realização do 29 

evento, pois o Departamento de Eventos hoje se encontra na Secretaria de Turismo, mas em outros 30 
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momentos também tratada junto ao Gabinete. Comentou-se ainda que é importante conversar com a 31 

UFOP  e a PROEX para saber sobre preparativos do Festival de Inverno, pois a curadoria do evento 32 

pode também ser uma parceira ao integrar o conceito proposto de atividades culturais paralelas à 33 

Conferência no próprio Festival. Será importante também a participação dos representantes da UFOP no 34 

CMPC nesse processo. Foram  compostas duas comissões para se aprofundarem nos temas urgentes da 35 

política pública de cultura no Muncípio. A primeira comissão que tratará da logística, calendário e 36 

mobilizações para a Conferência Municipal de Cultura ficou formada por: Ricardo, Flaviano, Wilerson e 37 

João. A segunda comissão, que ficou responsável pelo edital e estudo de condições de execução d 38 

FunCult ficou formada por Julliano, Wilerson, Sidnéa e Carminha. Cogitou-se também no final da 39 

reunião sobre a mudança de endereço para que as reuniões, para se alternarem entre a Casa do Folclore e 40 

Casa dos Conselhos, mas conforme a maioria opiniou, decidiu-se pela continuação na Casa do Folclore. 41 

A pauta para a próxima reunião que se realizará no dia 14 de fevereiro as nove horas na Casa do 42 

Folclore, será: (1) mobilização e realização da 5ª Conferência Municipal de Cultura e (2) plano de 43 

trabalho e edital do Fundo de Cultura (FunCult), com o retorno dos trabalhos das comissões formadas. 44 

Serão enviados ofícios de convite aos Secretários Municipais de Cultura e Patrimônio, e de Turismo, 45 

Indústria e Comércio para que participem da próxima reunião. Não havendo mais nada a tratar, deu-se 46 

por encerrada a presente reunião que vai assinada por mim, Zulmira, que a secretariei e por todos os 47 

presentes. Ouro Preto,11 de janeiro de 2017. 48 
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