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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultura. Aos vinte e nove dias do 1 

mês de junho de dois mil e dezesseis, foi realizada reunião ordinária do Conselho Municipal de Política 2 

Cultural, iniciada às nove horas e vinte e cinco minutos, com a presença de João Paulo  Martins, Carla 3 

Gontijo Campolim Moraes, Sandra Fosque, Wilson Pereira de Oliveira, Guilherme Paoliello, Ricardo 4 

Campolim Moraes, Juliano Mendes de Oliveira, Francisco Ferreira Guimarães, Sidnéa Santos, Flaviano 5 

Souza e Silva, Maria do Carmo Ferreira Souza, Francisco de Assis Gonzaga da Silva e Karina Coppoli 6 

Fortes. A reunião iniciou-se com a posse dos novos membros que não estavam presentes na reunião de 7 

posse, realizada no dia vinte e dois de junho, na Casa dos Conselhos. Os conselheiros que tomaram 8 

posse na presente reunião foram: Guilherme Paoliello e Wilson Pereira de Oliveira, respectivamente 9 

titular e suplente representantes da Universidade Federal de Ouro Preto e Carla Gontijo Campolim 10 

Moraes e Ricardo Campolim Moraes, respectivamente titular e suplente, representantes do Studio ID – 11 

Investiga Dança, entidade artística e cultural. O conselheiro Ricardo Campolim informou sua 12 

necessidade de afastamento devido a sua pré-candidatura a vereador nas próximas eleições. Foi decidido 13 

de comum acordo pelos membros presentes que não há necessidade de indicação de novo suplente para 14 

a vaga e que passado o período eleitoral Ricardo poderá voltar a participar das reuniões como 15 

conselheiro. Continuando, o Conselho concedeu em seguida a palavra para a Senhora Karina, assessora 16 

do vereador Wander Albuquerque que apresentou a título de informação, a proposta de projeto de lei 17 

que autoriza professores da rede pública a pagarem meia entrada em eventos culturais, esportivos e de 18 

lazer no município de Ouro Preto. Dando prosseguimento à reunião, João Paulo passou para a eleição da 19 

Mesa. João Paulo fez a leitura do Regimento do Conselho aos presentes, regimento esse datado de dois 20 

mil e onze e anterior à nova lei de 2012, que alterou o nome do Conselho Municipal de Cultura para 21 

Conselho Municipal de Política Cultural, assim segue-se ainda o regimento vigente constando tempo de 22 

mandato e atribuições dos cargos de presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários. Carminha e João 23 

Paulo explicaram a demanda de um funcionário da própria Secretaria de Cultura e Patrimônio pudesse 24 

auxiliar no secretariado do Conselho, mas argumentaram não haver funcionários disponíveis para tal 25 

tarefa no momento. Após sugestões e discussões sobre os cargos, a Mesa Diretora do Conselho ficou 26 

assim composta: João Paulo Martins, por aclamação foi eleito Presidente e Julliano Mendes como vice-27 

presidente. Os cargos de 1ª secretária, também por aclamação, ficou com Sidnéa Santos e de 2ª 28 

secretária, idem por aclamação, ficou com Sandra Fosque Sanches. Sidnéa pediu a palavra para relatar 29 
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um questionamento que recebeu de doceiros de São Bartolomeu a respeito da exigência de adequação a 30 

normas sanitárias que estaria sendo feita pela Prefeitura de Ouro Preto. O conselheiro Vereador 31 

Chiquinho de Assis falou sobre o SIM - Selo de Inspeção Municipal, dizendo que o mesmo não é 32 

“atestado de qualidade”, como vem sendo entendido, questionando também o SIM da Secretaria de 33 

Agropecuária, por não haver reconhecimento regionalizado do selo, pois produtores de cidades vizinhas 34 

têm sido muito prejudicados em Ouro Preto, devido a questão deste selo, principalmente pela Vigilância 35 

Sanitária  e perguntou: Qual é o papel do Conselho nessa situação? Como ajudar a manter o bem 36 

salvaguardado? Sandra Fosque e Juliano Mendes mencionaram que o Conselho, a partir de agora, cobre 37 

do poder público as ações de acompanhamento e salvaguarda do bem. O conselheiro vereador 38 

Chiquinho de Assis sugeriu para que entrasse na pauta da próxima reunião os seguintes temas: 1-39 

proposta de lei do vereador Wander Albuquerque: meia entrada para os professores da rede pública 40 

municipal, pedindo que constasse em ata que essa é solicitação sua, via CMOP_Câmara Municipal de 41 

Ouro Preto. 2- Projeto de lei de 2012 - obrigatoriedade de uma banda local sempre fazer abertura dos 42 

shows, nos eventos realizados no município de Ouro Preto; 3- Monção de apoio do Conselho, para que 43 

em 2017 seja, pela cultura popular da cidade, o Ano do Zé Pereira- Clube dos Lacaios, projeto de lei já 44 

está no gabinete, mas a lei não foi assinada pelo prefeito. Chiquinho de Assis disse que vai encaminhar 45 

oficialmente essas demandas ao Conselho e aproveitou a oportunidade para convidar a todos para a 46 

audiência Pública sobre LDO, no dia 11 de julho, com votação no dia 12 de julho, solicitando a 47 

participação do Conselho para cobrar rubricas para a comissão de análise e acompanhamento. Sugeriu 48 

ainda sugerindo que  todas as reuniões do Conselho sejam gravadas, no que foi apoiado pelo 49 

Conselheiro Wilson Oliveira, como forma de ter um documento a mais para salvaguardar os assuntos 50 

discutidos nas reuniões. Continuando, Julliano Mendes falou sobre a necessidade do Conselho revisitar 51 

a Lei de Incentivo a Cultura do Município - Fundo Municipal de Cultura. Ricardo Campolim falou sobre 52 

a criação de um Calendário Municipal de Eventos da cidade e dos distritos. Ficou decidido também que 53 

os temas prioritários para 2016 para o Conselho serão: Fundo Municipal de Cultura; Plano Municipal de 54 

Cultura; Conferência de Cultura (assuntos parados desde 2012); Elaboração  de propostas político-55 

cultural para os  pré-candidatos a prefeito, para assinatura de um Termo de Compromisso; e análise de 56 

Projetos de lei tramitando na Câmara Municipal  que versam sobre política cultural. A seguir,  discutiu-57 

se sobre  as datas e horários para as reuniões ordinárias do Conselho. O horário de quarta feira pela 58 
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manhã foi o mais votado pelos membros para evitar a falta de quórum nas reuniões. Até o mês de 59 

novembro, por conta das eleições municipais, ficou acordado que o Conselho se reunirá com quórum 60 

mínimo de quatro pessoas, até o dia 03 de outubro de 2016. Findas as eleições, voltará ao quórum de 61 

cinco. Ficou decidido então, que as reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural, serão todas 62 

segundas quartas-feiras do mês, às 9h na Casa do Folclore. O conselheiro vereador Chiquinho de Assis 63 

comentou sobre a questão da acessibilidade, uma vez que algumas salas da Casa do Folclore possuem 64 

muitas escadas, dificultando o acesso a pessoas com limitações de mobilidade. A Conselheira Maria do 65 

Carmo explicou que uma nova sala no térreo está sendo preparada para que essas reuniões sejam ali 66 

realizadas, permitindo assim melhor acessibilidade a todos. As reuniões serão publicadas no Diário 67 

Oficial do Município e respaldadas pela Lei 900, divulgadas também nas sessões da Câmara Municipal 68 

e páginas do Facebook. O conselheiro Julliano Mendes divulgará também nas redes sociais. Após essa 69 

etapa, foi falado sobre a condição da produção de Doces de São Bartolomeu e Região, registrada pelo 70 

município como Patrimônio Imaterial. A discussão se deu sobre a dificuldade de produção e 71 

comercialização dos doces registrados como Patrimônio Imaterial serem produzidos em tachos de cobre, 72 

como também colheres e peneiras serem de madeira, etc. Os produtores estão preocupados em não 73 

poderem continuar com o uso das colheres e a fabricação caseira, pois não querem ser transformados em 74 

“fábrica” de doces. O Presidente João Paulo explicou sobre quais providências estão sendo tomadas, 75 

como o SIM (Selo de Inspeção Municipal) e as análises conjuntas com EMATER e a Vigilância 76 

Sanitária. O Conselheiro Francisco Ferreira Guimarães, conhecido mestre de Capoeira da cidade 77 

convidou a todos para o Batizado de novos adeptos da arte e para o Encontro Nacional de Capoeira que 78 

acontecerá dia 27 de agosto, no Pró Melhoramentos do Bairro Bauxita. Não tendo mais nada a tratar, foi 79 

dada por encerrada a presente reunião, às 11 horas e 30 minutos, e lavrada a presente ata que depois de 80 

lida e aprovada vai assinada por mim, Sandra Fosque, que a secretariei e pelos demais conselheiros 81 

presentes.  82 

Sandra Fosque Sanches________________________________________________________________ 83 

João Paulo  Martins ___________________________________________________________________ 84 

Carla Gontijo Campolim Moraes ________________________________________________________ 85 

Wilson Pereira de Oliveira _____________________________________________________________ 86 

Guilherme Paoliello __________________________________________________________________ 87 
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Ricardo Campolim Moraes _____________________________________________________________ 88 

Juliano Mendes de Oliveira _____________________________________________________________ 89 

Francisco Ferreira Guimarães ___________________________________________________________ 90 

Sidnéa Santos _______________________________________________________________________ 91 

Flaviano Souza e Silva ________________________________________________________________ 92 

Maria do Carmo Ferreira Souza _________________________________________________________ 93 

Francisco de Assis Gonzaga da Silva _____________________________________________________ 94 


