
Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC
Criado pela Lei Nº 766 de 28 de março de 2012

Praça Antônio Dias, nº 29, Antônio Dias – Ouro Preto – MG CEP: 35.400-000
Tel.: (31) 3559.3256 e (31) 3552.4021 – Casa dos Conselhos

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

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

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

Guarilha, Julliano Mendes de Oliveira, Juliano Adeuzi Moreira, Ricardo Campolim Moraes, e4

Wilerson Oliveira Noronha, este secretariando a presente reunião. O presidente João Paulo5

Martins iniciou os trabalhos, registrando a pauta da reunião, a saber: I - Apresentação do6

“Portal do CMPC”; II – Organização do evento “Políticas Culturais em Construção: Práticas7

locais e integração regional”; III – Apresentação do calendário dos Fóruns Territoriais de8

Cultura ainda por realizar. Previamente o presidente João Paulo Martins solicitou para a9

próxima reunião ordinária a escolha de nova mesa diretora para o Conselho, conforme10

acordado inicialmente na gestão desta. João Paulo Martins aproveitou para esclarecer11

também sobre os encaminhamentos relativos ao Fundo Municipal de Cultura - FunCult,12

afirmando que não houve retorno por parte da Controladoria Geral do Município sobre os13

pedidos de informação referentes a operacionalização do FunCult. Os conselheiros presentes14

solicitaram encaminhamento relativo ao compromisso da Secretaria de Cultura e Patrimônio15

com a execução do FunCult neste ano. O presidente João Paulo Martins retomou a fala,16

apresentando o projeto do site do CMPC, explicando o seu funcionamento e as possíveis17

alterações que poderiam ser implementadas tanto ao layout quanto ao seu conteúdo. João18

Paulo Martins explicou o processo do cadastro de entidades culturais diretamente no site,19

com vista a participação de editais futuros do FunCult. Os conselheiros apreciaram a página20

do portal do CMPC e elogiaram o trabalho realizado. Dando prosseguimento a pauta, os21

conselheiros Wilerson Noronha e João Paulo informaram maiores detalhes do evento22

“Políticas Culturais em Construção: Práticas locais e integração regional”, programado para23

ocorrer nos dias 13 e 14 de julho, dentro da programação do Festival de Inverno. O24

conselheiro Wilerson Noronha lamentou a falta de quórum na reunião extraordinária25

agendada para o dia 4 de julho cuja a pauta única era participação do Conselho no evento. O26

presidente João Paulo Martins explicou como será realizado as mediações entre os27

participantes das mesas temáticas. João Paulo Martins explicou também sobre o processo de28

elaboração do documento final ao evento, denominado “Carta Mariana Ouro Preto de29

Políticas Culturais”, onde serão destacadas as principais demandas relacionadas a gestão e30

política cultural da região. Passou-se a discussão sobre o novo cronograma do calendário dos31
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Fóruns Territoriais de Cultura, definindo-se as seguintes datas: 20 e 25 de julho (Santa Rita32

de Ouro Preto); 03 e 10 de agosto (Santo Antônio do Salto); 17 e 22 de agosto (Santo Antônio33

do Leite); 29 de agosto e 02 de setembro (Rodrigo Silva); 30 de agosto e 02 de setembro34

(Cachoeira do Campo) e 20 e 26 de setembro (Amarantina). Por fim considerou-se que na35

próxima reunião ordinária, o conselho elegerá comissão para acompanhar os trabalhos36

relativos a elaboração da LOA, da PPA da LDO. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por37

encerrada a presente reunião que vai assinada por mim, Wilerson Oliveira Noronha, que a38

secretariei e por todos os presentes. Ouro Preto 11 de julho de 2017.39

João Paulo Martins____________________________________________________________40

Ricardo Campolim Moraes _____________________________________________________41

Hugo Xavier Guarilha__________________________________________________________42

Julliano Mendes de Oliveira43

_____________________________________________________44

Juliano Adeuzi Moreira ________________________________________________________45

Wilerson Oliveira Noronha______________________________________________________46


