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

Conselho Municipal de Política Cultural. Aos onze dias do mês de outubro 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, Ricardo Campolim, Maria do Carmo Ferreira de Souza (Carminha), 4 

Juliano Adeusi Moreira, Flaviano Souza e Silva e Zulmira Maria Campos Martins, secretariando a 5 

presente reunião. Foram justificadas as ausências dos conselheiros: Carla Gontijo, Sidnéa Santos, 6 

Chiquinho de Assis e Sandra Fosque. Cumprimentando a todos, o presidente João leu a ata anterior  7 

justificando que a reunião do dia 13 de setembro não foi realizada por falta de quorum, pois houve a 8 

necessidade de mudança de data já que no dia 14 de setembro seria ponto facultativo, em honra ao 9 

Senhor Bom Jesus e a Casa do Folclore estaria fechada. Dando prosseguimento, João Paulo apresentou a 10 

pauta de seria discutida na reunião anterior:1- avaliação de estado e uso dos equipamentos culturais de 11 

Ouro Preto e 2- as ações de mobilização para guinada cultural e pré-conferência, como também 12 

acrescentar uma apresentação de relatos, apreciações do encontro com os candidatos a prefeito. Pedindo 13 

a palavra o conselheiro Flaviano questionou sobre o afastamento do funcionário Wanderson, 14 

Superintende da Secretaria de Cultura e Patrimônio, o que foi prontamente explicado por Carminha e 15 

sobre a decisão acerca da lista de e-mails dos conselheiros. O presidente explicou que o e-mail é uma 16 

ferramenta para facilitar a comunicação entre conselheiros, mas que não existe nenhuma 17 

regulamentação específica, assim decidiu-se que a comunicação aberta ao público se daria através do 18 

DOM e das redes sociais. Julliano Mendes pediu ao presidente que explicasse sobre o encontro com os 19 

prefeitos. João explicou que gerou confusão na publicação no DOM, pois o que foi redigido deu 20 

entendimento dúbio, parecendo que faríamos um debate com os candidatos o que é proibido. O 21 

Conselho é considerado órgão público e como tal, conforme explicou o procurador Marco Antônio 22 

Merdício não pode se envolver em ações de cunho político eleitoral. Carminha acrescentou que como a 23 

pauta é divulgada no DOM, ela foi modificada em tempo. Flaviano sugeriu e todos concordaram que o 24 

Conselho necessita de uma assessoria jurídica pela sua importância, para não se envolver em certas 25 

ações por falta de conhecimento prévio. Julliano Mendes afirmou que as reuniões tem sido muito 26 

produtivas e  como o candidato vencedor assinou o compromisso com o Fundo Municipal de Cultura, e 27 

que no plano de seu governo propõe uma Secretaria Municipal exclusiva para a Cultura, talvez 28 

devêssemos repensar o aumento da verba para a Secretaria. Ricardo falou sobre a verba prevista para o 29 

FunCult, os 12,5% do ICMS Cultural, que se o dinheiro cai na conta todo mês, até aqui falta realmente 30 
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vontade política e espera sinceramente que a partir de agora, este trabalho apareça e sofra mudanças 31 

muito melhores para a área  cultural, principalmente  pela militância da cultura no sentido de cobrar do 32 

poder público e que os conselhos se unam para trabalhar aliados e manter uma demanda viável  do Plano 33 

de Cultura e colocá-lo em execução. A Carta Compromisso, continuou Ricardo, será de cobrança com a 34 

sociedade civil, aproveitando as idéias do plano de governo dos candidatos e suas propostas sugeridas, 35 

para aprimorar o plano. Temos que discutir mecanismos para alimentar o Fundo Municipal de Cultura, 36 

estudando formas de captação. Seguindo, Ricardo questionou também a assiduidade de conselheiros que 37 

não tem participado das reuniões, principalmente porque a ausência geralmente não é justificada, já que 38 

as reuniões são agendadas com antecedência. O Presidente João concordou e pediu à secretária Zulmira 39 

para que faça um levantamento de quem não tem participado das reuniões nem justificado, para que o 40 

Conselho entre em contato com a entidade representativa para expor a situação. Todos concordaram que 41 

para a Conselheira Márcia Valadares o deslocamento fica difícil, mas o Conselheiro Ricardo disse que já 42 

conversou com ela e se prontificou a buscá-la e levá-la nos dias da reunião. João e Juliano elogiaram a 43 

presença constante de alguns suplentes em quase todas as reuniões e disse também que é necessária a 44 

substituição do suplente da conselheira Sidnéa, Arthur Ramos Carneiro, que por motivo de trabalho, não 45 

pode participar das reuniões. Continuando, o presidente falou um pouco sobre a importância de 46 

conhecimento dos equipamentos culturais para elaboração de um Plano de Cultura e pediu à conselheira 47 

Maria do Carmo, que é também Diretora de Promoção Cultural e Patrimônio Imaterial, para falar sobre 48 

aqueles sob gestão de seu departamento. Carminha iniciou a discorrer sobre os equipamentos culturais  49 

existentes no  nosso município: a)Museu Casa dos Inconfidentes, por enquanto, esperando a lei ser 50 

votada, a Casa Civil continua responsável pelo espaço; b)Casa do Folclore, onde funcionam: o 51 

Departamento de Promoção Cultural; sede do Conselho Municipal de Política Cultural; Associação 52 

Ouropretana de Folclore; Projeto Acolher da Saúde Mental; Grupo Canora; Coral S.Pio X e o Sistema 53 

de Museus; c) Casa da Cultura Afro Santa Efigênia está cedida à Promoção da Igualdade Racial, que 54 

tem utilizado a mesma junto com a FIROP, mas o espaço está sendo pleiteado por outras entidades 55 

locais; d) Casa da Ópera, voltou a funcionar em julho, depois de dois anos e meio fechada para reforma 56 

na instalação elétrica; e) Casa de Glaura, possui biblioteca, internet aberta à comunidade e três turmas da 57 

E.M. Benedito Xavier; f) Casa Morro da Queimada, que tem um responsável pelo espaço, cedido pela 58 

Prefeitura, mas não tem atividades; g) Casa da Piedade, que está fechada, precisando de intervenção e 59 

reparos; ela teve algumas atividades mas não tem um responsável, quem cuida do espaço é alguém da 60 
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Associação da comunidade; h) Casa de Pedra de Amarantina, que tem uma coordenadora pela 61 

Prefeitura, sempre tem atividades mesmo só com uma pessoa e muita força de vontade e criatividade; i) 62 

Casa do Padre Faria, que está parcialmente em obras no telhado e possui três funcionários e sempre tem 63 

oficina de dança, de bonecas, de música e outros; j) Casa do São Sebastião, que é responsável a 64 

associação da comunidade local. O Horto dos Contos e Morro da Forca também são equipamentos 65 

culturais que precisam funcionar, mas a gestão não é, nesse momento, da Secretaria de Cultura e 66 

Patrimônio. Flaviano questionou as formalizações dos grupos que hoje ocupam os espaços culturais 67 

cedidos e quais são os critérios para utilização dos referidos espaços, citando como exemplo Casa do 68 

Folclore quando era cedida ao Fórum da Igualdade Racial. Carminha explicou que quem controlava 69 

entrada e utilização da Casa era o alarme, pois cada entidade tinha uma senha, mas depois que o alarme 70 

da Casa foi retirado, foi necessário transferi-los para a Casa de Santa Efigênia, mas a questão do 71 

compartilhamento do uso ainda necessita melhor formalização. Na Casa do Folclore agora funcionam a 72 

Direção de Promoção Cultural com seus funcionários e o Sistema de Museus. Com agenda prévia, é 73 

possível ceder o espaço para oficinas e cursos, dentro do horário de 8 as 18 h. Sobre a questão da pouca 74 

ocupação da Casa, o importante é que mesmo pequeno, está funcionado, comentou Julliano. Carminha 75 

respondeu à questão de que se há um orçamento para a Casa do Folclore para a realização de atividades 76 

dizendo que não, somente grande força de vontade e criatividade dos voluntários que, esporadicamente, 77 

administram oficinas, cursos e palestras aqui. Continuando, Carminha falou sobre a parceria com a 78 

biblioteca pública com oficinas e projetos com a funcionária Greiza. A Promoção Cultural tem que ser 79 

firme nas ocupações destes espaços, caso contrário serão ocupados indevidamente, como no espaço da 80 

Biblioteca Pública, que estava para ser ocupada por um setor da Controladoria Municipal, que depois de 81 

muita luta, desistiram. Foi perguntado sobre a Casa de João Veloso, que havia sido desapropriada pelo 82 

prefeito Ângelo Oswaldo, para ser um Museu sobre a memória da cidade, mas há uma contestação na 83 

justiça por parte de um possível herdeiro. O presidente João sugeriu que na próxima reunião 84 

continuemos o debate sobre as casas da sede e dos distritos questionadas acima principalmente na 85 

questão de suas ocupações, bem como também o Fundo e a lei para melhor gerência  dos espaços. 86 

Continuando, Carminha falou também da Casa de Lavras Novas, que começou com o Projeto Dedela, 87 

que recebeu uma doação da Embaixada Italiana através de sua idealizadora Suzana, que conseguiu 88 

construir um galpão para ser sede do grupo de mulheres, chamado Nananás, onde funcionava uma 89 

Biblioteca e Cinemateca, mas infelizmente já foi fechado por desavença entre a proprietária e as 90 
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Nananás. Segundo Carminha, a Biblioteca foi transferida para a Casa do Padre Faria aqui na sede e a 91 

Cinemateca para a Associação de Moradores de Santa Rita, mas infelizmente o projeto foi interrompido 92 

e o material foi guardado na Casa Paroquial de Santa Rita. Voltando ao assunto da Guinada Cultural, 93 

Ricardo falou que vai manter o formado da mesma, conforme foi apresentado em reunião passada. 94 

Juliano concordou e falou sobre a inserção da Guinada na Semana da Cidade. Continuando, João 95 

concordou que a dificuldade maior é a de compatibilizar a Guinada como evento novo, mas temos 96 

mesmo que introduzi-la na Semana de Ouro Preto, por ser uma proposta nova e forte, principalmente 97 

pelo seu formato de mobilização de agentes culturais do município. Pelo prazo do tempo da reunião, 98 

ficou acordado sobre os assuntos que serão discutidos na próxima reunião, dia 09 de Novembro, ás 9 99 

horas: informações sobre a LOA; continuação da discussão sobre espaços e equipamentos cultural do 100 

município; e plano de aplicação do FunCult. Não tendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a 101 

presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata que vai assinada por 102 

mim, Zulmira Campos Martins, que a secretariei, e pelos demais Conselheiros presentes.Ouro Preto, 11 103 

de outubro de 2016. 104 

João Paulo Martins _________________________________________________________ 105 

Flaviano de Souza e Silva____________________________________________________   106 

Juliano Mendes _____________________________________________________________ 107 

Ricardo Campolim ___________________________________________________________ 108 

Maria do Carmo Ferreira de Souza _______________________________________________ 109 

Juliano Adeusi Moreira ________________________________________________________ 110 

Zulmira Maria Campos Martins _________________________________________________. 111 


