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

de dezembro de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos foi realizada reunião

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

Martins,  Ricardo  Campolim  Moraes,  Sandra  Fosque  Sanches,  Márcia  Valadares,  Julliano

Mendes de Oliveira e Wilerson Oliveira Noronha, este secretariando a presente reunião. O

conselheiro  Hugo  Guarilha,  Flaviano  Souza  e  Francisco  de  Assis  Gonzaga  justificaram

ausência.  A reunião ainda contou  com a presença dos representantes da Força Associativa

dos  Moradores  de  Ouro  Preto  –  FAMOP,   Rodrigo  Paiva  Sales  e  Jeferson  Oliveira.  O

presidente  Ricardo  Campolim  abriu  os  trabalhos,  realizando  a  leitura  da  ata  do  mês  de

novembro  que  foi  aprovada  pelos  conselheiros.  Passou-se  para  o  registro  da  pauta  da

reunião, a saber: I) – Lançamento do edital do Fundo Municipal de Cultura II) – Cronograma

de atividades  das comissões organizadoras  da 5º  Conferência  Municipal  de Cultura;   III)

Apreciação  dos  projetos  da  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA)  –  Lei  nº  54/2017  e  do  Plano

Plurianual  2018/2021  (PPA)  –  Lei  nº  55/2017,  no  que  tange  a  Secretaria  de  Cultura  e

Patrimônio;  IV)  Fóruns  Territoriais  de  Cultura  nos  bairros;  V)  Balanço  das  atividades  do

Conselho durante o ano de 2017; VI) Informes. O conselheiro João Paulo Martins explicou

sobre as informações do edital e a elaboração do cronograma que deverá ser seguido pelos

proponentes. João Paulo Martins esclareceu o posicionamento do Secretário Municipal de

Fazenda, o Sr. Huaman Xavier, em utilizar a dotação orçamentária viculada a LOA de 2018. A

conselheira  Sandra  Fosque  questionou  sobre  a  possibilidade  um  novo  depósito  para  o

FunCult, e se não acarretaria obstáculo na publicação do edital no ano de 2018. O presidente

Ricardo Campolim comentou que encontrou informalmente com o Secretário de Cultura e

Patrimônio, o Sr. Zaqueu Astoni, e que o mesmo reafirmou o compromisso da publicação do

edital. Ricardo Campolim relatou ainda que o Secretário solicitou a possibilidade de alguma

apresentação  artística  durante  o  evento  de  lançamento  do  edital.  O  presidente  Ricardo

Campolim aproveitou para elogiar o empenho do Secretário no acompanhamento das ações

deste  Conselho.  João  Paulo  Martins  comentou  que  havia  elaborado  um  convite  para  o

lançamento  do  edital  do  Fundo.  Sandra  Fosque  solicitou  que  a  Secretaria  entrassse  em

contato diretamente com os grupos para participarem do lançamento do edital. O conselheiro

Julliano Mendes indicou sobre o papel da Prefeitura fortalevcer a mobilização da sociedade

para  participarem  do  lançamento.  A  conselheira  Sandra  Fosque  perguntou  osbre  o
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cronograma  do  edital,  o  qual  João  Paulo  Martins  alegou  estar  aguardando  retorno  da

servidora Silvânia Maia para esta informação. O conselheiro João Paulo Martins explicou que

o cronograma precisa se alinhar  aos procedimentos do Departamento de Compras.  João

Paulo Martins explicou que existe a possibildiade de realizar o lançamento do edital na data

do dia quinze de dezembro, porém o edital não ser publicado no mesmo dia. Sandra Fosque e

Julliano Mendes lamentaram o fato do edital não ser publicado na mesma data do lançamento

 Ricardo Campolim e Julliano Mendes enfatizaram a mobilização para  o dia do lançamento

do edital, cobrando a publicação do mesmo pela Prefeitura. O conselheiro João Paulo Martins

comentou que recebeu informação repassada pelo Secretário através de e-mail, que o edital

será publicado ainda neste ano de 2017. O conselheiro Julliano Mendes solicitou maiores

informações sobre o edital que será lançado. Os conselheiros Sandra Fosque e João paulo

Martins reafirmaram que o documento é o mesmo deliberado pela Comissão Gestora. Julliano

Mendes comentou sobre a data de postagem dos projetos. A conselheira Sandra Fosque

relatou que em conversa com a Diretora de Legalidade, a Sra. Ana Flávia, questionou-lhe

sobre a questão de igualdade de oportunidades, devido a este impasse sobre as datas de

postagem. Sandra Fosque comentou ainda, que esta indeterminação referente a postagem

dos projetos, pode gerar questionamentos ou até mesmo anulação do edital. Julliano Mendes

explanou sobre a realização de capacitações durante o período que o edital  estiver aberto

para inscrições,  como forma de esclarecer  dúvidas  aos proponentes.  João Paulo  Martins

confirmou  a publicação e o lançamento do edital na próxima sexta feira, na data de quinze de

dezembro. João Paulo repassou a informação recebida durante a reunião de que o edital

ficará aberto por setenta dias corridos. O conselheiro Julliano Mendes lamentou o fato do

cronograma não ser deliberado pelo Conselho. Sandra Fosque afirmou que o cronograma é

estratégico devido a data de abertura do orçamento para o ano de 2018. Ricardo Campolim

reforçou  atenção a questão referente a data de postagem dos projetos.  Julliano Mendes

indagou sobre como ocorrerá o cerimonial do evento e a participação do Conselho durante a

apresentação do Edital, porém ainda não obtivemos retorno da Assessoria de Comunicação

sobre esta apresentação. Passo-se para a próxima pauta referente a análise do  projetos da

Lei Orçamentária Anual (LOA) – Lei nº 54/2017 e do Plano Plurianual 2018/2021 (PPA) – Lei

nº  55/2017,  no  que  tange  a  Secretaria  de  Cultura  e  Patrimônio.  O  presidente  Ricardo

Campolim sugeriu  o encaminhamento por  parte  da Secretaria  de Cultura  e Patrimônio,  a
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proposta que foi remetida a Câmara para que os conselheiros possam aferir o quê de fato foi

inserido na LOA e no PPA, e analisar se os encaminhamentos sugeridos pelo Conselho foram

alocados  nestes  documentos.  O  conselheiro  João  Paulo  Martins  se  responsabilizou  em

organizar  e  encaminhar  a  documentação  referente  a  proposta  direcionada  a  Câmara

juntamente com o documento elaborado pelo Conselho. Passou-se para  a próxima pauta

referente aos  Fóruns Territoriais de Cultura nos bairros. Os conselheiros Wilerson Noronha e

João Paulo Martins comentaram sobre a realização do Fórum no bairro São Cristóvão, na

data do dia cinco de dezembro. Os conselheiros ressaltaram o saldo positivo do encontro

porém lamentaram  o  fato  das  propostas  não  contemplarem  os  bairros  da  região  e  sim,

somente  do  São  Cristóvão.  João  Paulo  e  Wilerson  Noronha  afirmaram  que  isso  deverá

ocorrer  também  nos  próximos  fóruns.  O  conselheiro  Wilerson  Noronha  aproveitou  a

oportunidade e reforçou o convite para a participação do Fórum da Bauxita agendado para

amanhã,  treze  de  dezembro.  O  conselheiro  Wilerson  Noronha   comentou  sobre  a

possibilidade  inserção  de  propostas  para  area  cultural  através  de  plataformas  ou  outros

mecanimos que facilitem esta imersão de sugestões e idéias. João Paulo Martins citou o fato

do  Conselho  possuir  um  passivo  de  ações  no  qual  deverá  se  empenhar,  que  é  a

operacionalização do edital do Fundo e da realização da Conferência de Cultura. O presidente

Ricardo  Campolim  expressou  preocupação  sobre  o  direcionamento  da  cultura  em  todas

esferas  públicas.  A  conselheira  Márcia  Valadares  reforçou  o  estreitamento  de  ações  do

Conselho  junto  a  Associação  Comercial  –  ACEOP.  Márcia  Valadares  complementou

afirmando  que  o  Conselho  deve  agir  de  maneira  a  promover  ações  culturais  em  todos

segmentos.  Os  conselheiros  presentes  deliberam  pela  realização  de  mais  um  Fórum,

contemplando  o  bairro  do Padre  Faria,  a  ser  realizado na data  de  dezesseis  de janeiro.

Passou-se a pauta relativa ao balanço das atividades do Conselho durante o ano de 2017. O

conselheiro  Wilerson  Noronha  apresentou  um resumo  das  atividades  desenvolvidas  pelo

Conselho,  sendo  doze  reuniões  ordinárias,  cinco  reuniões  extraordinárias,  doze  Fóruns

Territorias de cultura contemplando todos os distritos, dois Fóruns nos bairros do distrito sede,

além do evento “Políticas Culturais em Construção” promovido durante o Festival de Inverno

em  conjunto  com  o  Conselho  de  Políticas  Culturais  do  município  de  Mariana.  Wilerson

Noronha citou ainda os trabalhos do Comite Gestor do FunCult que atuou pela efetivação do

edital do Fundo neste ano de 2017, e das comissões constituídas para analise da juricidade
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de projetos de Lei referente ao segmento cultural e do Orçamento Municipal. Finalizou citando

também a visita  guiada realizada pelos conselheiros,  as obras do Paço da Misericórdia  .

Passou se aos informes: Jeferson Oliveira fez o convite para o concerto da Banda do Rosário

que ocorrerá na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na data de quatorze de dezembro as vinte

horas.  Márcia  Valadares  fez  o  convite  também  para  o  evento  “1º  Encontro  Saberes  e

Memória” que ocorrerá em Mariana nas datas de vinte e vinte e um de janeiro com a presença

do  Mestre  Paulo  Brasa  e  Mestre  Damião.  Não  havendo  mais  nada  a  tratar,  deu-se  por

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

secretariei e por todos os presentes. Ouro Preto doze de dezembro de 2017.

João Paulo Martins___________________________________________________________

Ricardo Campolim Moraes _____________________________________________________

Sandra Fosque Sanches_______________________________________________________

Wilerson Oliveira Noronha______________________________________________________

Márcia Valadares ____________________________________________________________

Julliano Mendes de Oliveira ____________________________________________________
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