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

de dezembro de dois mil e dezesseis, 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 e Zulmira Maria Campos Martins, secretariando a presente reunião, com as ausências 4 

justificadas de Maria do Carmo Ferreira de Souza (Carminha) e Carla Gontijo. A reunião aconteceu com 5 

quórum de segunda chamada. A ata anterior que foi enviada por e-mail, foi devidamente aprovada e 6 

assinada por todos. Começando a reunião, João falou sobre os processos de imóveis da prefeitura, cuja 7 

documentação encontra-se no Arquivo Publico Municipal e copiados pela funcionária Helenice, trata-se 8 

de documentação técnica extensa, sendo mais útil para a realização do levantamento o contato 9 

diretamente com o setor de patrimônio da prefeitura para saber se há uma listagem já sistematizada para 10 

a consulta do conselho. Julliano comentou sobre o calendário turístico, sugerindo que se fizesse uma 11 

reunião conjunta com as referidas pastas e conselhos para trabalharem sincronizadas. Flaviano 12 

concordou e disse que a equipe de eventos também deve participar para que haja também trabalho 13 

conjunto com outros conselhos para melhor entrosamento. Continuando, João Paulo falou sobre 14 

modelos de editais de ocupação pesquisados em diversos locais no Brasil e sobre algumas 15 

peculiaridades como a possibilidade de se cobrar ou não para ter acesso às atividades realizadas no 16 

espaços ocupados, que são aspectos a serem contemplados nos editais. Falou também sobre a 17 

necessidade de fazer um pré-diagnóstico dos espaços culturais e musicais, não esquecendo do 18 

artesanato, teatro e a dança. João comentou ainda sobre a importância de ativar mais o Conselho e 19 

avançar com os trabalhos das comissões, como de mobilização para a Conferência de Cultura. Ricardo, 20 

voltando a falar sobre o edital de ocupação de espaços culturais, complementou que deveremos pensar 21 

em duas modalidades: espaço que já tem estrutura e outra para espaços ociosos, que possa abrigar 22 

grupos que não possuem espaço, estudando propostas de ocupação e que sempre tenha pessoal com 23 

experiência responsável pelo local; que tenha conhecimento em ações pontuais e liderança na 24 

comunidade para trabalharem em conjunto, principalmente na conservação do espaço e se necessário na 25 

sua reestruturação. Próximo assunto, referiu-se ao Paço da Misericórdia, que está sob a gerencia da 26 

ADOP ficando a sugestão de que deverá se convocar uma reunião com a ADOP para o Conselho se 27 

inteirar sobre o andamento e finalização da obra e se realmente a feira de pedra sabão será instalada 28 

naquele espaço. Ricardo mencionou a necessidade do Conselho em uma participação em reunião da 29 

Câmara para conhecimento da população da sede e dos distritos, poderem divulgar e aumentar a 30 
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mobilização das Pré-conferências e da Conferência Cultural, como também ressaltar o compromisso 31 

assinado com o prefeito Julio Pimenta sobre o ICMS Cultural, Fundo Municipal de Cultura, e demais 32 

incentivos à cultura, além de apresentar as propostas para calendário cultural da cidade. João comentou 33 

sobre a dificuldade de se realizar projetos de captação de recursos na prefeitura, sua execução e 34 

finalização e que isso deve ser cuidado quando da formulação de edital do FunCult. Flaviano concordou 35 

e comentou sobre uma inovação na Prefeitura de Itabirito, que criou um “setor de projetos”, que 36 

apresenta projetos e editais de fomentos e que está dando muito certo por lá, um exemplo que deva ser 37 

seguido por nós. Um dos casos que, em Ouro Preto, há a necessidade de se apresentar projetos é para o 38 

Arquivo Público Municipal, sobre o qual Flaviano comentou ainda que, em Ponte Nova, há um bom 39 

exemplo de intervenção em arquivo com recursos oriundos de projetos. Não tendo mais nada a tratar, e 40 

marcando a próxima reunião para o dia 11 de janeiro de 2017, às 9 horas, com a seguinte pauta: Edital 41 

do Fundo - Microprojetos e formação de comissão para mobilizações visando a Conferência de Cultura. 42 

Foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Zulmira 43 

Martins, que a secretariei e por todos os presentes. Ouro Preto,14 de dezembro de 2016. 44 

João Paulo Martins________________________________________________________ 45 

Julliano Mendes___________________________________________________________ 46 

Ricardo Campolim ________________________________________________________ 47 

Flaviano Souza e Silva______________________________________________________ 48 

Zulmira Maria Campos Martins_____________________________________________ 49 


