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

mês de outubro de dois mil e dezessete, às 9 horas foi realizada reunião ordinária do CMPC,2

na Casa do Folclore, com a presença dos conselheiros: João Paulo Martins, Hugo Xavier3

Guarilha, Ricardo Campolim Moraes, Juliano Adeusi Moreira, Flaviano Souza e Silva e4

Wilerson Oliveira Noronha, este secretariando a presente reunião. O conselheiro Francisco de5

Assis Gonzaga, Julliano Mendes e Márcia Valadares justificaram ausência. O presidente João6

Paulo Martins iniciou os trabalhos, explicando a motivação da pauta da reunião, a saber:7

Informes sobre os últimos Fóruns Territoriais realizados e programação dos próximos;8

Agendamento e organização da Conferência Municipal de Cultura e Eleição de nova mesa9

diretora do CMPC. João Paulo Martins apresentou relato dos Fóruns Territoriais de Cultura10

ocorrido nos distritos de Amarantina e Cachoeira do Campo. João Paulo comentou sobre a11

realização de uma nova rodada do Fórum no distrito de Santo Antônio do Leite, tendo em12

vista que o ocorrido neste distrito no dia 22 de agosto, teve baixa presença, porém os13

presentes solicitaram um novo encontro para fortalecer as propostas advindas daquele14

território. João Paulo prosseguiu sua fala relatando inicialmente o Fórum de Amarantina, que15

contou com a participação da Diretora Sidnéa Santos, da conselheira Maria do Carmo16

Ferreira de Souza e do funcionário do Departamento de Promoção Cultural, o Sr. Pedro17

Augusto Monteiro. O presidente João Paulo Martins afirmou que o encontro em Amarantina foi18

bastante produtivo, e destacou entre outras propostas a situação da Banda do distrito. O19

conselheiro Flaviano Souza fez breve comentário sobre a formação, ingresso e permanência20

dos músicos das Bandas e Sociedades Musicais no município nas últimas décadas. João21

Paulo Martins informou com pesar o fechamento do Museu das Reduções e suas implicações22

no fluxo turístico no distrito de Amarantina. Sobre o Fórum em Cachoeira do Campo, o23

presidente João Paulo Martins comentou sobre a baixa participação no encontro e relatou os24

principais pontos discutidos, a saber: Situação das bandas União Social e Euterpe25

Cachoeirense; Circulação e intercâmbio de produtos através de feiras e interpostos de26

comercialização. João Paulo Martins relatou também o desejo da comunidade em utilizar o27

Casarão localizado na Praça Felipe dos Santos, de propriedade da Prefeitura e em condições28

deploráveis de abandono se transformasse em equipamento cultural para a comunidade29

cachoeirense. Wilerson Noronha relembrou que esta demanda do uso do Casarão já havia30

sido indicada na Pré Conferência Municipal de Cultura ocorrido em 2013 em Cachoeira do31
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Campo. O presidente João Paulo Martins explanou sobre a proposta de orçamento32

participativo para as atividades indicadas nos distritos. O conselheiro Flaviano Souza33

questionou a participação dos demais conselheiros nas atividades dos Fóruns e34

complementou indagando se a falta de atuação deve-se a ausência de retorno do Poder35

Público Municipal sobre as demandas indicadas do CMPC, com destaque a execução do36

Fundo Municipal de Cultura. O conselheiro Hugo Guarilha deu o exemplo atual da UFOP37

sobre a dificuldade de aplicação e uso de recursos financeiros concomitante o descrédito que38

esta adversidade gera na comunidade universitária. O presidente João Paulo Martins39

esclareceu sobre as ações que o CMPC tem realizado e destacou a importância que os40

Fóruns e fortaleceu a importância dos encontros para a formalização futura do Plano de41

Cultura. O conselheiro Hugo Guarilha corroborou a criação de formas de engajamento popular42

o qual Joao Paulo Martins complementou sobre ações politizadoras junto a Sociedade Civil. O43

conselheiro Ricardo Campolim refletiu sobre a conjuntura nacional de desmantelamento dos44

conselhos e das formas de governança, complementou criticando a postura da Administração45

Municipal ao alterar o local da Casa dos Conselhos, localizada anteriormente na Rua São46

José, para a Procuradoria Municipal localizada no bairro Pilar. O conselheiro Ricardo47

Campolim citou também os procedimentos no Conselho de Patrimônio relativo a aprovação48

súbita de determinados temas, como por exemplo, o caso dos loteamentos no Município.49

Ricardo Campolim fez críticas a falta de recursos para o Fundo de Cultura e atentou-se as50

concepções da realidade financeira municipal. O presidente João Paulo Martins deu51

prosseguimento a reunião, descrevendo a situação para o último trimestre deste ano quanto a52

apresentação de relatório do ICMS. Joao Paulo Martins colocou para apreciação a data dos53

últimos Fóruns Territoriais de Cultura de 2017, ficando definido o seguinte cronograma: 24 de54

outubro no distrito de Santa Rita de Ouro Preto; 11 de novembro no distrito de Santo Antônio55

do Salto; 25 de novembro distrito de Santo Antônio do Leite (2º rodada). Decidiu-se que os56

Fóruns os bairros da Sede serão realizados nas datas de 22, 23, 29 e 30 de novembro. Diante57

das circunstâncias e os acontecimentos que inviabilizaram os prazos, e contrariando ao que58

foi planejado inicialmente, os conselheiros presentes decidiram por realizar a Conferência em59

fevereiro de 2018, pelo motivo de terem tempo hábil para o planejamento e eficácia de tão60

importante momento. O presidente João Paulo Martins passou para o último ponto da pauta,61

referente a eleição da mesa diretora do CMPC. Ricardo Campolim comentou que aceitaria62
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candidatar-se inicialmente para a vaga de vice-presidente, frente a questão simbólica de63

representação da Sociedade Civil. Hugo Guarilha salientou sobre a necessidade de a64

representação da sociedade civil possuir desimpedimento com o tempo e prazos para se65

dedicar as cobranças junto ao Poder Público de forma constante. O conselheiro Ricardo66

Campolim então se colocou à disposição para ocupar a vaga de Presidente. Passou a eleição67

da mesa diretora e por decisão unanime dos conselheiros presentes, ficou eleita a mesa68

diretora do CMPC, com a seguinte composição, a saber: Ricardo Campolim Moraes, ocupante69

do cargo de presidente, João Paulo Martins, ocupante do cargo de vice-presidente, Wilerson70

Oliveira Noronha, ocupante do cargo de 1º secretário e Hugo Guarilha Xavier, ocupante do71

cargo de 2º secretário. O conselheiro Hugo Guarilha sugeriu que a próxima reunião ordinária72

tivesse início as 10h o que foi acatado pelos presentes. Por fim João Paulo Martins relatou73

sobre a reunião ocorrida na Câmara na data de 19 de setembro para tratar da gestão do Paço74

da Misericórdia, com destaque para análise do Projeto de Lei nº 47/2017 que versa sobre o75

Conselho Municipal Gestor do Paço da Misericórdia -Centro de Artes e Fazeres de Ouro Preto.76

João Paulo Martins comentou sobre a proposta de inserção de número maior de77

representantes de artesãos na possível Comissão que irá gerir este espaço. Não havendo78

mais nada a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião que vai assinada por mim,79

Wilerson Oliveira Noronha, que a secretariei e por todos os presentes. Ouro Preto 10 de80

outubro de 2017.81

João Paulo Martins____________________________________________________________82

Ricardo Campolim Moraes _____________________________________________________83

Hugo Xavier Guarilha__________________________________________________________84

Wilerson Oliveira Noronha______________________________________________________85

Flaviano Souza Silva __________________________________________________________86

Juliano Adeusi Moreira_________________________________________________________87


