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

de fevereiro 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,Wilerson Oliveira Noronha, Julliano Mendes, Ricardo 3 

Campolim, Flaviano Souza e Silva,Chiquinho de Assis, Pedro de Grammont, Marcia Valadares, Sidnéa 4 

Santos, Samuel D'Angelo Seabra Eiras, Greiza R.Tavares Rodrigues Ferreira, Maria do Carmo Ferreira 5 

Souza, o Secretário de Cultura e Patrimônio Zaqueu Astoni e Zulmira Maria Campos Martins, 6 

secretariando a presente reunião., com a seguinte pauta (1) mobilização e realização  da 5ª Conferência 7 

Municipal de Cultura e (2) plano de trabalho e edital do Fundo de Cultura (FunCult). O Presidente  João 8 

Paulo agradeceu a presença do Secretário Zaqueu que foi convidado para conhecer a atuação do 9 

Conselho e suas realizações para 2017 e deu boas vindas ao novo conselheiro  Samuel D'Angelo Seabra 10 

Eiras, representante da FAMOP e o retorno ao Conselho do vereador Chiquinho de Assis, novamente 11 

indicado com representante da CMOP. Iniciando os trabalhos, Ricardo abordou novamente o problema 12 

dos atrasos para inicio da reunião que vem ocorrendo sempre. O Secretário Zaqueu colocou a secretaria 13 

a disposição do Conselho para estabelecimento de uma forte parceira. Zaqueu falou sobre a conservação 14 

de alguns equipamentos culturais do município que foram encontrados em situação lástimável. Falou 15 

também sobre o ICMS Cultural, ele que pretende que seja total para a pasta da Cultura e Patrimônio. A 16 

comissão responsável pelo edital do FunCult falou sobre a reunião com o contador Edmundo e sobre os 17 

procedimentos necessários para dar andamento na sua execução. Wilerson discorreu sobre a existência 18 

de uma conta  do Fundo de Cultura, hoje com R$ 700.00. Pela lei do Fundo deveria haver um repasse de 19 

12.5% da arrecadação do ICMS Cultural para o FunCult, mas isso nunca ocorreu. A previsão 20 

orçamentária para o FunCult em 2017 é de cem mil reais. Será realizada um fórum em cada distrito e 21 

quatro conferências na Sede, distribuídas por áreas periféricas , a princípio serão realizadas no Padre 22 

Faria, Morro Santana, São Cristóvão e Saramenha. Wilerson  comentou sobre o encontro da comissão 23 

do FunCult com o Gerente da Contadoria Municipal, Edmundo Salles, que falou sobre estratégias para 24 

aplicação dos recursos do Fundo. Julliano Mendes falou sobre o compromisso assumido pelo Prefeito 25 

Júlio Pimenta, na época da campanha, para garantia de recursos para realização da Conferência de 26 

Cultura e para aplicação dos recursos do FunCult. Flaviano completou dizendo que é importante que a 27 

Conferência tenha a participação efetiva de todos os distritos, democraticamente, ouvindo as lideranças 28 

locais aproveitando a logística de transporte e comunicação cedida pela secretaria através do Secretário 29 

Zaqueu. Chiquinho de Assis propôs que se fizesse uma reunião entre ele, o secretário Zaqueu e o 30 
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secretário Huaman para definição de valor e forma de aplicação do FunCult em 2017. O secretário 31 

Zaqueu Astoni disse que vai trabalhar para rever o valor de cobrança na portaria da Casa da Ópera e 32 

operacionalizar para o esse recurso seja depositado no Fundo de Cultura e não mais no Fundo de 33 

Patrimônio, como vem acontecendo. Sobre os Fóruns de Cultura, Chiquinho de Assis argumentou que 34 

seria importante um trabalho de mobilização prévio em cada localidade antes de se realizarem os fóruns, 35 

além disso, ele colocou que existe a possibilidade de se criar uma secretaria exclusiva para a pasta da 36 

Cultura e que ela seria a responsável pela realização da Conferência. Após discussão do assunto, o 37 

presidente João Paulo colocou em votação a aprovação da proposta de calendário dos fóruns territoriais 38 

de cultura apresentada pela comissão da conferência que foi aprovada por seis votos a dois. Wilerson 39 

comentou sobre uma reunião já agendada com a Superintendente de Comunicação, Jaqueline Santiago, 40 

na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, e que nela será possível saber como a comunicação poderá atuar na 41 

divulgação dos fóruns. Foi deliberada a realização de uma reunião extraordinária que ficou marcada 42 

para terça-feira dia 21 de fevereiro para a eleição do Comitê Gestor do FunCult, às 9h na Casa do 43 

Folclore. Não havendo mais nada a tratar, deu-se encerrada a presente reunião que vai assinada por mim 44 

Zulmira Campos Martins, que a secretariei e por todos os presentes. Ouro Preto, 14 de fevereiro de 45 

2017. 46 

João Paulo Martins____________________________________________________________________ 47 

Samuel D'Angelo Seabra Eiras___________________________________________________________ 48 

Greiza R.Tavares Rodrigues Ferreira______________________________________________________ 49 

Márcia Valadares_____________________________________________________________________ 50 

Zulmira Maria Campos Martins__________________________________________________________ 51 

Ricardo Campolim Moraes______________________________________________________________ 52 

Julliano Mendes de Oliveira_____________________________________________________________ 53 

Flaviano Souza e Silva_________________________________________________________________ 54 

Francisco de Assis Gonzaga da Silva______________________________________________________ 55 

Maria do Carmo Ferreira de Souza________________________________________________________ 56 


