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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural. Aos vinte e1

cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas foi realizada reunião2

extraordinária do CMPC, na Casa do Folclore, com a presença dos conselheiros: João Paulo3

Martins, Hugo Xavier Guarilha, Ricardo Campolim Moraes, Sandra Fosque, Maria do Carmo4

Ferreira de Souza e Wilerson Oliveira Noronha, este secretariando a presente reunião. A5

reunião contou ainda com a presença do Secretário de Cultura e Patrimônio, Sr. Zaqueu6

Astoni Moreira. O presidente João Paulo Martins iniciou os trabalhos, explicando a motivação7

da pauta da reunião, a saber: Discussão sobre LOA e PPA e elaboração de proposta de8

orçamento público para cultura. Joao Paulo Martins explicou sobre os trabalhos da Comissão9

que foi retirada da reunião do Conselho ocorrida no dia oito de agosto. Joao Paulo comentou10

que a Comissão realizou analise do PPA anterior (2013-2017) e das Leis Orçamentárias de11

2012 a 2017. O secretário Zaqueu Astoni solicitou que a Comissão encaminhe as12

considerações sobre o Orçamento e citou os equívocos relativo ao PPA anterior. João Paulo13

Martins relatou os programas e a estrutura do orçamento elaborado, porém criticou os valores14

alocados. O secretário Zaqueu Astoni comentou sobre a “solidez” na hora de apresentar o15

documento à Câmara. O presidente João Paulo Martins comentou sobre a formalização de16

vincular os programas aos setores e servidores da Secretaria. O conselheiro Hugo Guarilha17

lamentou a falta de formalidade dos programas propostos no PPA anterior. O secretário18

Zaqueu Astoni indicou a implantação do planejamento estratégico na Secretaria para a19

formalização dos processos. A conselheira Sandra Fosque destacou a importância da20

elaboração do Plano de Cultura que viria auxiliar a execução orçamentária da pasta. João21

Paulo Martins citou o Fundo de Cultura como elemento norteador do orçamento, além da22

associação dos programas de interiorização e descentralização as atividades já definidas nas23

ações dos programas. Zaqueu Astoni explicou que os Fundos também poderão receber24

emendas parlamentares. O secretário Zaqueu Astoni comentou sobre as medidas mitigatórias25

relativas a implantação do loteamento na localidade de Coelhos no distrito de Amarantina e26

contrapartida ser vinculada a aquisição de bens e estrutura para o equipamento cultural “Casa27

Bandeirista” localizado naquele distrito e de alçada da Secretaria de Cultura e Patrimônio. O28

conselheiro Hugo Guarilha explicou sobre reunião com a comunidade de Amarantina a29

respeito das medidas mitigatórias serem utilizadas para minimizar os impactos urbanos que30

serão produto da instalação do empreendimento. Sandra Fosque reiterou sobre a31
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contrapartida ser direcionada a melhoria da qualidade de vida dos moradores do distrito. O32

secretário Zaqueu Astoni reforçou a intenção de utilizar parte das medidas mitigatórias para o33

usufruto da Casa Bandeirista no distrito de Amarantina. João Paulo Martins retomou a fala e34

explanou sobre a elaboração de um orçamento mais detalhado para as atividades e35

manutenção da Biblioteca Municipal. Os conselheiros Hugo Guarilha e Sandra Fosque,36

ressaltaram a importância das rubricas relativas ao programa do Patrimônio Imaterial. O37

conselheiro Ricardo Campolim defendeu a proposta de constar no PPA programa para as38

ações do Conselho de Política Cultural. A Comissão que esta incumbida de realizar os39

estudos sobre o orçamento se reunirá dia vinte e oito de agosto, para finalizar o documento40

que será apresentado ao Secretário e posteriormente a Câmara. A conselheira Sandra41

Fosque solicitou o uso da palavra para convidar os presentes para prestigiarem o VIII Salão42

de Arte de Itabirito Regional, que conta com o apoio da FAOP, sendo que a exposição43

permanecerá na Galeria de Arte Nello Nuno do dia 7 de setembro a 1 de outubro. Sandra44

Fosque comentou também sobre o processo de contratação da FAOP para a execução do45

projeto “Correndo na História”. O presidente João Paulo Martins explicou a metodologia de46

produção audiovisual do projeto. O conselheiro Hugo Guarilha e João Paulo Martins fizeram47

colocações sobre a visita realizada nas instalações do Paço da Misericórdia. O CMPC48

manifestou interesse em participar da gestão do espaço e buscará os mecanismos legais para49

participar efetivamente da coordenação do espaço. O secretário Zaqueu Astoni comentou50

sobre reunião agendada na próxima semana para debater a gestão do Paço da Misericórdia51

que contará com a presença do Ministério Público Federal. O CMPC aproveitando a presença52

do Secretário de Cultura e Patrimônio reitera o interesse de participar da gestão do paço da53

Misericórdia. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião que54

vai assinada por mim, Wilerson Oliveira Noronha, que a secretariei e por todos os presentes.55

Ouro Preto 25 de agosto de 2017.56
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