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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural. Aos oito dias do1

mês de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas foi realizada reunião ordinária do2

CMPC, na Casa do Folclore, com a presença dos conselheiros: João Paulo Martins, Hugo3

Xavier Guarilha, Julliano Mendes de Oliveira, Ricardo Campolim Moraes, Sandra Fosque,4

Maria do Carmo Ferreira de Souza, Francisco de Assis Gonzaga e Wilerson Oliveira Noronha,5

este secretariando a presente reunião. O presidente João Paulo Martins iniciou os trabalhos,6

registrando a pauta da reunião, a saber: I – Eleição da nova mesa diretora do CMPC; II –7

Avaliação do evento Políticas Culturais em Construção: Práticas Locais e Integração Regional;8

III – Criação de comissão para acompanhamento da discussão da LOA e PPA na Câmara9

Municipal; IV – Informes sobre situação dos Fóruns Territoriais de Cultura e do FunCult. A10

conselheira Sandra Fosque solicitou que a eleição da mesa diretora ocorresse com um11

quórum maior, o que foi acatado pelos presentes. João Paulo Martins prosseguiu os trabalhos12

relatando o processo de organização do evento “Políticas Culturais em Construção: Práticas13

Locais e Integração Regional” que ocorreu no mês de julho durante o Festival de Inverno.14

Wilerson Noronha explicou o procedimento de escolha dos nomes dos palestrantes, do15

formato das mesas e as temáticas que foram debatidas durante o evento, aproveitou para16

esclarecer sobre as reuniões do grupo de trabalho que ficou responsável pela organização do17

evento. João Paulo Martins e Wilerson Noronha registraram agradecimentos aos colegas do18

Conselho Municipal de Políticas de Cultura de Mariana e a UFOP que auxiliaram no19

planejamento das palestras. Wilerson Noronha prosseguiu explicando sobre o curto prazo20

para a organização, e que apesar das adversidades e da pouca participação do público alvo,21

o saldo foi bastante positivo. O presidente João Paulo Martins comentou sobre a elaboração22

da Carta Mariana Ouro Preto de Políticas Culturais ao fim do evento, que contém os anseios23

do segmento cultural da região em relação ao planejamento das políticas públicas atualmente.24

O conselheiro Julliano Mendes fez a leitura na integra da Carta para os presentes. Os25

conselheiros solicitaram a publicação do documento nos meios oficias e o encaminhamento26

da Carta aos secretários da pasta de cultura e aos Prefeitos de Ouro Preto e Mariana. O27

conselheiro Hugo Guarilha enalteceu a aproximação com o Conselho de Mariana e sugeriu28

novas parcerias entre os conselhos. Sandra Fosque comentou sobre a participação do29

Secretário de Itabirito, Mariana e Ouro Preto, destacando a posicionamento do Secretário30

Zaqueu Astoni. O conselheiro Hugo Guarilha salientou também a materialidade do secretário31
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durante as discussões do evento. João Paulo Martins explanou sobre a importância de a32

Secretaria participar cada vez mais destes momentos de diálogo. Julliano Mendes teceu33

comentário sobre a importância dos Conselhos e sua dimensão com a política pública,34

complementou afirmando que o evento foi bem-sucedido na sua proposta. Sandra Fosque fez35

análise sobre o fortalecimento do Conselho Municipal e suas funções. A conselheira Sandra36

Fosque ressaltou a questão da composição do Conselho, dando o exemplo das mudanças de37

governo como ação desarticuladora dos Conselhos e completou afirmando sobre o38

amadurecimento do atual Conselho e sua forma de questionamento. João Paulo Martins39

explicou à época da mudança do Conselho de Cultura para Conselho de Política Cultura e o40

formato da composição do mesmo. O conselheiro Ricardo Campolim solicitou a discussão41

sobre o redesenho da composição do Conselho ao final dos últimos três meses da atual42

gestão. Julliano Mendes explanou sobre a diferença de responsabilidade da atuação do43

conselheiro representante da sociedade civil e do poder público. Hugo Guarilha comentou44

sobre a possibilidade de a composição do Conselho ser discutido e incluído no Plano45

Municipal de Cultura. Francisco de Assis explicou sobre o seu processo de militância na área46

cultural do município, destacando o fator de pertencimento, complementando sobre a47

possibilidade da participação do legislativo local em debates sobre a temática da cultura.48

Julliano Mendes enalteceu o fortalecimento que o Conselho obteve durante a troca de49

experiências com outras realidades regionais durante o evento. O conselheiro Ricardo50

Campolim comentou sobre uma maior publicidade as ações e instigou que o Conselho faça51

visitas ao Legislativo local. Sandra Fosque explicou sobre a fragmentação do trabalho do52

Conselho, prosseguiu destacando o conceito de “cidade cultural” mais próximo da realidade53

social, e finalizou comentando sobre as mudanças sociais que o acesso à cultura pode54

proporcionar as comunidades. Hugo Guarilha elogiou a fala do representante de Itabirito,55

Sr.José Carlos Oliveira durante a mesa II (Planos Municipais de Cultura) do evento “Políticas56

Culturais em Construção: Práticas Locais e Integração Regional”, e questionou sobre a57

elaboração do nosso plano de cultura. O conselheiro Hugo Guarilha prosseguiu refletindo58

sobre a consolidação das políticas públicas de cultura em nosso município e sobre a definição59

e o desenho destas políticas, finalizou sugerindo a possibilidade da UFOP auxiliar no60

levantamento de dados sobre o segmento cultural local. O presidente João Paulo Martins deu61

continuidade aos trabalhos, e passou ao próximo ponto de pauta sobre a criação de comissão62
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para acompanhamento da discussão da LOA e PPA na Câmara Municipal. O conselheiro63

Francisco de Assis explicou o processo de elaboração das leis orçamentárias e solicitou64

reunião extraordinária do Conselho, ainda durante mês de agosto, com a presença do65

Secretário de Cultura e Patrimônio, Sr. Zaqueu Astoni para debater sobre o orçamento para a66

pasta da Cultura. Francisco de Assis relatou o procedimento para elaboração do orçamento67

da pasta da cultura em gestões anteriores, e reforçou a abertura do processo de diálogo com68

o Secretário. Passou-se a eleição da comissão para acompanhamento da elaboração do69

orçamento, com a escolha dos seguintes representantes: Julliano Mendes, Ricardo Campolim,70

Hugo Guarilha e João Paulo Martins. Prosseguiu-se ao último ponto de pauta, a saber, a71

eleição da mesa diretora. O conselheiro Ricardo Campolim elogiou o trabalho do presidente72

Joao Paulo Martins na condução do Conselho, e comentou sobre o fato de os representantes73

da sociedade civil terem mais autonomia para direcionar reinvindicações junto ao Poder74

Público do que os representantes do mesmo. Francisco de Assis fez considerações sobre a75

responsabilidade da presidência do Conselho. A conselheira Sandra Fosque também teceu76

elogios ao trabalho do presidente João Paulo Martins, e fez a proposta de manter a atual77

mesa diretora, porém com alteração do cargo de 2º secretário, ocupado por ela. O78

conselheiro Wilerson Noronha levantou a dúvida sobre o fato de um conselheiro suplente79

poder ocupar cargo na mesa diretora do Conselho. Decidiu-se por unanimidade suspender a80

eleição da mesa diretora para verificação da suspeição sobre a situação do conselheiro81

suplente poder ocupar cargo da mesa diretora e concomitante a prorrogação do mandato da82

atual mesa diretora até a resolução desta incerteza. O presidente João Paulo Martins83

encaminhará ofício para a FAMOP sobre a substituição e nomeação de novos membros84

devido a não participação dos atuais. O presidente João Paulo Martins deu prosseguimento a85

reunião relatando o encontro com a Controladoria Geral do Munícipio sobre os procedimentos86

necessário para a execução e operacionalização do Fundo Municipal de Cultura. João Paulo87

comentou sobre a dúvidas relativas a data limite de postagem e o termo de referência, e88

concluiu explicando que os quesitos legais e normativas para a operacionalização do Funcult89

estão praticamente concluídas. O conselheiro Wilerson Noronha descreveu a nova agenda de90

encontros dos Fóruns territoriais, a saber: 22 de agosto, no distrito de Santo Antônio do Leite,91

02 de setembro, nos distritos de Cachoeira do Campo e Rodrigo Silva e 22 de setembro no92

distrito de Amarantina. Wilerson Noronha explicou ainda sobre o cancelamento e adiamento93
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dos Fóruns de Santa Rita e Santo Antônio do Salto devido ao impasse envolvendo o serviço94

de transporte da Prefeitura. O conselheiro Wilerson Noronha aproveitou para encaminhar o95

convite a visita as obras do Paço da Misericórdia, que havia sido solicitado pelo Conselho,96

para o dia 11 de agosto. Destarte a conselheira Maria do Carmo Ferreira esclareceu sobre o97

encaminhamento a Procuradoria do Município sobre a normativa do Projeto de Lei nº 25/201798

apresentado pelo vereador Marco Antônio de Freitas para apreciação deste conselho, no99

momento aguardando parecer da Procuradoria. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por100

encerrada a presente reunião que vai assinada por mim, Wilerson Oliveira Noronha, que a101

secretariei e por todos os presentes. Ouro Preto 08 de agosto de 2017.102

João Paulo Martins____________________________________________________________103

Ricardo Campolim Moraes _____________________________________________________104

Hugo Xavier Guarilha__________________________________________________________105

Julliano Mendes de Oliveira106

_____________________________________________________107

Francisco de Assis Gonzaga ____________________________________________________108

Wilerson Oliveira Noronha______________________________________________________109

Maria do Carmo Ferreira de Souza _______________________________________________110
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