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

julho de dois mil e dezesseis, foi realizada mais uma reunião ordinária, iniciada às nove horas e trinta e 2 

cinco minutos  na Casa do Folclore. Presentes: João Paulo Martins, Guilherme Paoliello, Diego 3 

Assunção, Wilson Pereira de Oliveira, Julliano Mendes, Carla Gontijo Campolin Moraes, Ricardo 4 

Campolim Moraes, João Aidar Filho, Greiza Tavares, Maria do Carmo F. de Souza, Zulmira Maria 5 

Campos Martins, Flaviano Souza e Silva e Sandra Fosque Sanches; foi  justificada   a  falta da Sidnéa 6 

Santos. Iniciando foi feita a leitura da ata da reunião anterior pela 2ª secretária Sandra Fosque com as 7 

correções necessárias sobre os temas abordados e a ata foi aprovada. Foi debatida a necessidade de 8 

maior divulgação sobre os dias e horário da reuniões do Conselho. Ricardo falou sobre a maior 9 

necessidade de interação do Conselho sobre a preparação da LOA para 2017, pois a mesma entrará em 10 

pauta na Câmara dia 15 de agosto próximo. O conselheiro vereador Chiquinho de Assis explicou em 11 

viva voz (via telefone)  quando será votação final da LDO e que o prazo   para programas e ações da 12 

LOA devem ser cobrados da Secretaria de Cultura e Patrimônio. Ele sugeriu sugerindo que se convide o 13 

responsável pela redação na Secretaria de Cultura e Patrimônio, Sr. Wanderson Rolla para participar da 14 

reunião vindoura para explanar e apresentar a proposta   ao Conselho. Sobre o assunto, Diego Assunção 15 

sugeriu a realização  de uma conferência e  ou pré-conferências sobre a Cultura, direcionadas ao Plano 16 

Municipal de Cultura. Flaviano Souza discorreu sobre o abaixo assinado que ele elaborou sobre a 17 

cultura da cidade, direcionado ao Prefeito eleito da cidade de Ouro Preto para o mandato 2017 – 2020 18 

com as seguintes sugestões: implantar uma política pública efetiva, inclusiva e dinâmica para a área, que 19 

trará respeito e valorização aos agentes culturais de Ouro Preto e à comunidade em geral, sede e 20 

distritos; no documento busca-se entender a Cultura também como Indústria Cultural, poderosa 21 

ferramenta geradora de emprego e renda em diversos setores da economia do município, dando o devido 22 

fomento a essa indústria; pensar criativamente, oferecendo ferramentas para que tenhamos uma Cidade 23 

Criativa e efetivamente produtora/consumidora de cultura, no sentido mais profundo e extenso da 24 

palavra. Continuando, salientou que este documento não tem nenhuma intenção partidária, mas sim 25 

política, sugerindo e pedindo permissão ao Conselho  para que o mesmo continue a ser divulgado com a 26 

participação efetiva também do CMPC. Carminha  falou sobre a falta de verba do Conselho para a 27 

contratação de estagiário bolsista e que garantisse a permanência de um bolsista para trabalhar no 28 

CMPC, na  função de secretário para cuidar dos arquivos e documentos administrativos do Sistema, 29 
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como já ocorreu em gestão anterior do Conselho. Ricardo discorreu sobre a importância deste 30 

documento elaborado por Flaviano para conhecimento do conselho por seu conteúdo e pelas assinaturas 31 

já obtidas para que os pré-candidatos  a Prefeitura  se interem das demandas de política pública de 32 

cultural para Ouro Preto. Acrescentou que seria importante a existência também de um Termo de 33 

Compromisso com a Cultura elaborado pelo CMPC para que os candidatos se comprometam com a 34 

elaboração de um Plano de Cultura e execução de um Fundo Municipal. O Presidente João Paulo falou 35 

sobre o ordenamento nacional das leis de cultura existentes e sobre participações da sociedade nesta 36 

época de campanha, pois acredita que mobilizações sociais são mais eficazes que ações legais. Ficou 37 

decidido que o CMPC elaborará um documento que firme compromisso entre candidatos e Conselho 38 

para os pontos mais importantes para implantação do Sistema Municipal de Cultura. Ficou também 39 

decidido que haverá uma recuperação da documentação das Conferências de Cultura anteriores para 40 

saber quais propostas foram efetivadas e quais podem ser recuperadas para a elaboração do Plano 41 

Municipal de Cultura. O Vice-presidente Julliano Mendes pediu  empenho total do Conselho para 42 

construção da Conferência, começando com as pré-conferências, incluindo o assunto na LOA. Wilson 43 

de Oliveira sugeriu que a  Camara seja oficializada  através de documento sobre a nova direção do 44 

Conselho e que o abaixo- assinado criado pelo Flaviano  seja lançado novamente, agora em nome do 45 

Conselho. Wilson questionou sobre os fundos existentes para a cultura, o que foi prontamente explicado 46 

pelo presidente João Paulo, que esclareceu as dúvidas. Começou-se uma discussão sobre a convivência  47 

da UFOP e estudantes com a cidade, sobre separação, discriminação entre estudantes e moradores de 48 

Ouro Pretos.Sandra Fosque falou sobre as Leis de Incentivo da Cultura e sobre projetos criados em sua 49 

gestão na Diretoria de Promoção Cultura. Sandra apresentou uma minuta de Carta Compromisso a ser 50 

apresentada aos candidatos a prefeito. A minuta ficou por ser aprimorada pelos conselheiros até a 51 

próxima reunião, quando será deliberada a sua aprovação. Carminha falou sobre os motivos do 52 

fechamento da Casa da Ópera e sobre a obra feita. Em seguida convidou a todos para uma visita para ver 53 

o que foi restaurado na Casa da Ópera. Carminha falou ainda também sobre a transferência da 54 

funcionária Zulmira, da Casa da Ópera para a Casa do Folclore, para auxiliar nas férias de Silvânia, e 55 

que ela vai auxiliar o CMPC secretariando as reuniões. Ficou decidido os seguintes encaminhamentos 56 

para  a próxima reunião, agora extraordinária, que acontecerá no dia 20 de julho, às 9h na Casa do 57 

Folclore: (1) oficio à Câmara Municipal  informando-a da reativação do CMPC e sobre sua mesa 58 
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diretora, e solicitando datas de todas as demandas  referentes à cultura que tramitam e tramitarão na 59 

Câmara; (2) aprimorar a redação final da carta compromisso aos candidatos a prefeito; (3) verificar a 60 

melhor forma de encaminhamento de proposta de Comissão para a Pré-Conferência de Cultura; (4) 61 

realizar atividades para organizar  o Conselho quanto aos membros, principalmente na presença e 62 

pontualidade nas reuniões; (5) criação web site e/ou fan page para divulgação de ações do Conselho; (6) 63 

convocar o responsável pela elaboração da LOA pela da Secretaria de Cultura e Patrimônio para  64 

participar de reunião extraordinária. Não havendo nada mais nada a tratar, foi dada por encerrada a 65 

presente reunião, que vai assinada por mim, Zulmira Martins, que a secretariei e por todos os 66 

conselheiros presentes. 67 

Zulmira Maria Campos Martins__________________________________________________________ 68 

João Paulo Martins____________________________________________________________________ 69 

Guilherme Paoliello___________________________________________________________________ 70 

Diego Assunção______________________________________________________________________ 71 

Wilson Pereira de Oliveira______________________________________________________________ 72 

Julliano Mendes______________________________________________________________________ 73 

Carla Gontijo Campolin Moraes_________________________________________________________ 74 

Ricardo Campolim Moraes_____________________________________________________________ 75 

Greiza Tavares_______________________________________________________________________ 76 

Maria do Carmo F. de Souza____________________________________________________________ 77 

Flaviano Souza e Silva________________________________________________________________ 78 

Sandra Fosque Sanches_______________________________________________________________  79 


