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

de março de dois mil e dezessete, às nove horas foi realizada reunião ordinária do CMPC, na Casa do 2 

Folclore, com as presenças dos conselheiros João Paulo Martins, Maria do Carmo Ferreira de Souza, 3 

Ricardo Campolim, Flaviano Souza e Silva, Samuel D'Angelo Seabra Eiras, Julliano Mendes, Francisco 4 

de Assis Gonzaga da Silva e Francisco Guimarães, além da presença de  Nádia Nunes Lage, Eliane 5 

Lopes dos Santos, Luciano Almeida e Wilerson Oliveira Noronha, este secretariando a presente reunião. 6 

O presidente João Paulo Martins iniciou os trabalhos, realizando a leitura da ata da reunião anterior que 7 

foi aprovada pelos conselheiros presentes. Passou-se a para o registro da pauta da reunião, a saber: I 8 

Apresentação de proposta de calendário e divulgação dos Fóruns Territoriais de Cultura; II – Informes 9 

sobre trabalhos do Comitê Gestor do FunCult; III – Discussão sobre o encaminhamento do vereador 10 

Francisco de Assis Gonzaga a respeito da Lei nº 778/2012 e Projeto de Lei nº 02/2013.  Sobre a 11 

apresentação da proposta do calendário, Wilerson Noronha e Flaviano Souza explanaram a respeito do 12 

tema, expondo as datas que ocorreriam os primeiros encontros dos Fóruns Territoriais, justificando o 13 

adiamento do inicio dos encontros devido a impasse junto ao setor da Comunicação da Prefeitura. O 14 

calendário dos encontros se iniciaria pelos distritos, e não mais pela sede, conforme proposto 15 

anteriormente. Foi apresentada a sugestão da realização das sensibilizações nos distritos anteriormente a 16 

efetuação dos Fóruns, como forma de auxiliar na divulgação dos encontros e motivar a participação 17 

social.  Francisco de Assis Gonzaga alertou sobre a logística para efetivação dos Fóruns e sobre a escala 18 

de quem participará dos encontros e colocou-se a disposição em auxiliar. Ricardo Campolin sintetizou a 19 

proposta dos encontros e enfatizou a importância dos Fóruns como instâncias deliberativas. Francisco de 20 

Assis Gonzaga esclareceu sobre a importância de explicar durante os Fóruns, as funções do Conselho e 21 

suas atribuições. Wilerson Noronha apresentou a identidade visual elaborada pelo setor da Comunicação 22 

para ser utilizada nos Fóruns Territoriais de Cultura e posteriormente na Conferência Municipal de 23 

Cultura para aprovação do Conselho. Julliano Mendes e Flaviano Souza comentaram sobre a falta de 24 

identidade vinculada ao nome “Ouro Preto”. Julliano Mendes complementou, delineando sobre as cores 25 

utilizadas na identidade que representariam a diversidade cultural. Posteriormente Francisco de Assis 26 

Gonzaga mencionou sobre a ausência de elementos relacionados à Cultura na identidade visual, e 27 

complementou informando que em determinando momento, a Prefeitura já contratou empresa de 28 

Comunicação, para a elaboração de uma série de logomarcas e identidades visuais, entre elas a do 29 

Teatro Casa da Ópera. Após a explanação dos conselheiros, por maioria dos presentes, deliberou-se por 30 

encaminhar as sugestões para a equipe do setor de Comunicação da Prefeitura reavaliar a identidade 31 
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visual apresentada inicialmente. O conselheiro Francisco de Assis Gonzaga solicitou a inclusão de pauta 32 

referente à alteração da data e horário das reuniões ordinárias do Conselho, com a justificativa de as 33 

reuniões coincidirem com as reuniões da Câmara dos Vereadores. Julliano Mendes ressaltou que as 34 

reuniões nas terças feiras, na parte da manhã foram aprovadas anteriormente pela maioria dos 35 

conselheiros e complementou sobre a efetividade da presença dos conselheiros nos últimos 36 

compromissos, o que não justificaria a alteração das datas e horários das reuniões ordinárias. O 37 

presidente João Paulo Martins retomou a pauta e deu prosseguimento aos trabalhos, relatando sobre o 38 

agendamento da reunião entre o Secretário de Cultura e Patrimônio e o Secretário de Fazenda para 39 

alinharem as estratégias para a operacionalização do Fundo de Cultura. João Paulo Martins comentou 40 

ainda sobre o contato que será realizado pela FAOP a fim de agendar uma reunião com o 41 

Superintendente de Fomento e Incentivo a Cultura da Secretaria Estadual de Cultura, o Sr. Felipe 42 

Rodrigues Amado Leite, para auxiliar o Comitê Gestor e orientar sobre possíveis adequações do edital 43 

que será publicado via o Fundo de Cultura. João Paulo Martins explicou ainda sobre a possibilidade de 44 

alteração do Decreto que regulamenta o valor da entrada ao Teatro Casa da Ópera e a viabilidade de 45 

destinar o recurso aferido da utilização e bilheteria do Teatro para o Fundo Municipal de Cultura. Por 46 

fim, discutiu-se sobre a Lei nº 778/2012 e Projeto de Lei nº 03/2013. O conselheiro Francisco de Assis 47 

Gonzaga pediu a palavra, e realizou breve explanação sobre a Lei nº 778/2012, que dispõe sobre a 48 

apresentação de artistas locais na abertura ou encerramento de shows musicais que ocorrerem no 49 

Município de Ouro Preto. Francisco de Assis Gonzaga esclareceu que a legislação citada possui 50 

equívocos e propôs a criação de um Grupo de Trabalho apara analisar e recomendar alterações na 51 

legislação. Francisco de Assis Gonzaga ressaltou a importância do Conselho na tomada de decisões 52 

referente a projetos dessa relevância.  Julliano Mendes comentou sobre o engessamento burocrático e o 53 

fisiologismo do debate acerca desse assunto. Francisco de Assis Gonzaga complementou, solicitando 54 

aos conselheiros uma reflexão sobre a Proposta de Emenda Constitucional 150 que prevê entre outros, o 55 

repasse anual de 1% do orçamento dos municípios, de receitas resultantes de impostos, para a cultura.  56 

Francisco de Assis Gonzaga esclareceu sobre o Projeto de Lei nº 03/2013, que determina que o Carnaval 57 

Oficial do Município de Ouro Preto seja realizado com 80% de artistas, grupos culturais ou projetos de 58 

pessoas atuantes e residentes no município de Ouro Preto há no mínimo dois anos. Ricardo Campolim 59 

comentou sobre a restrição do projeto ao evento do Carnaval, sugerindo uma ampliação a outros eventos 60 

do calendário. Julliano Mendes acrescentou citando eventual contrapartidas dos realizadores de eventos 61 

em ações educativas para o Município. Francisco de Assis Gonzaga e Ricardo Campolim discorreram 62 
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sobre como procedeu à contratação de artista no Carnaval deste ano. Após as argumentações foi criado o 63 

Grupo de Trabalho para acompanhar e propor inovações e mudanças sobre a jurisprudência citada, 64 

ficando o Grupo de Trabalho composto pelos conselheiros Julliano Mendes, Flaviano Souza, Samuel 65 

DÂngelo e Maria do Carmo Ferreira de Souza, deliberando-se que este Grupo irá retornar com 66 

proposições no prazo hábil.  Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião 67 

que vai assinada por mim, Wilerson Oliveira Noronha, que a secretariei e por todos os presentes. Ouro 68 

Preto, 14 de março de 2017. 69 

João Paulo Martins____________________________________________________________________ 70 

Flaviano Souza e Silva_________________________________________________________________ 71 

Ricardo Campolim Moraes_____________________________________________________________ 72 

Julliano Mendes de Oliveira_____________________________________________________________ 73 

Samuel D’Angelo Seabra Eiras__________________________________________________________ 74 

Maria do Carmo Ferreira de Souza _______________________________________________________ 75 

Francisco de Assis Gonzaga da Silva______________________________________________________ 76 

Francisco Guimarães __________________________________________________________________ 77 

Wilerson Oliveira Noronha_____________________________________________________________ 78 


