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

mês de setembro 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, Maria do Carmo Souza, Ricardo Campolim4

Moraes, Francisco Ferreira Guimarães e o Senhor Pedro Augusto Rodrigues, este5

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

registrando a pauta da reunião, a saber: I - Retorno da elaboração do PPA para os programas7

de política cultural; II – Retorno de comissão sobre avaliação do projeto de Lei nº 25/17 do8

vereador Marco Antônio Freitas; III – Discussão sobre participação do CMPC no plano de9

gestão do Paço da Misericórdia; IV - Informes sobre os últimos Fóruns Territoriais realizados e10

programação dos próximos; V - Informes sobre o FunCult. O presidente João Paulo Martins11

iniciou a reunião relembrando os principais itens discutidos na última reunião extraordinária12

sobre LOA e PPA da área da cultura. O presidente João Paulo Martins ainda expôs o tema e13

os assuntos tratados no debate público sobre Plano e Sistema Estaduais de Cultura que14

aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em que foi representando o CMPC e a15

Secretaria de Cultura e Patrimônio. Após estes informes, deu-se início a primeira pauta a ser16

discutida, o PPA. João Paulo Martins apresentou a proposta de PPA que foi encaminhada à17

Secretaria e que foi elaborada conjuntamente pelo CMPC e Departamento de Promoção18

Cultural e Patrimônio Imaterial, ressaltando alguns valores e as principais mudanças ocorridas19

nas ações e programas presentes no PPA da Cultura. O conselheiro Ricardo Campolim20

somou os valores e revelou um cálculo aproximado da porcentagem destinada à cultura, e21

salienta a importância do acompanhamento da tramitação da proposta junto ao Secretário22

Municipal de Cultura e Patrimônio, Zaqueu Astoni e junto à Câmara Municipal de Ouro Preto.23

O presidente aproveitou para informar sobre o FunCult, ressaltando que houve um retorno da24

Controladoria finalizando o Termo de Referência e a proposta de edital, ficando a publicação25

e abertura do mesmo agora condicionada ao depósito dos valores na respectiva conta. Os26

membros do Conselho votaram e decidiram a criação de um texto para a divulgação das27

ações realizadas durante esse primeiro ano de gestão do CMPC, comentando sobre a28

realização dos fóruns; preparação para a Conferência Municipal de Cultura e elaboração do29

edital do FunCult, assim como da expectativa de disponibilização dos recursos do mesmo30

ainda em 2017. A próxima pauta foi a avaliação do projeto de Lei nº 25/17, do vereador Marco31
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Antônio Freitas. O conselheiro Julliano Mendes pediu a palavra para ler o Parecer realizado32

pela comissão responsável pela análise, que foi composta por: Julliano Mendes, Hugo33

Guarilha e Maria do Carmo Ferreira de Souza. O conselheiro Julliano Mendes, antes de34

iniciar a leitura do Parecer encaminhado ao CMPC, explicou a posição da comissão em35

avaliar conjuntamente não só a proposta do vereador Marco Antônio Freitas, como aquela36

apresentada ao Conselho no início do ano pelo vereador e conselheiro Francisco de Assis37

sobre a presença de músicos de Ouro Preto nas festividades do carnaval, entendendo que há38

pontos em comum em ambas propostas, pois tratam do papel do executivo municipal na39

promoção de eventos culturais e fomentador da atividade artística local. Julliano Mendes fez a40

leitura do Parecer que foi discutido pelos demais membros do conselho. Ficou deliberado que41

o presidente João Paulo Martins acrescentaria ao parecer alguns pontos do debate42

estabelecido e enviaria o mesmo como Parecer do CMPC para os respectivos vereadores.43

Ainda sobre o tema das propostas de lei debatidas, foram levantados os assuntos do cadastro44

cultural que será realizado conjuntamente às inscrições de propostas para o edital do FunCult.45

Passou-se para a pauta da participação do CMPC na discussão do plano do Paço da46

Misericórdia. Discutiu-se sobre a proposta de lei de gestão que está tramitando na Câmara e47

acerca da convocação apresentada pelo vereador Francisco de Assis para que o Conselho48

participasse de uma reunião de comissão acerca do tema na semana seguinte. O presidente49

elencou os pontos a serem representados na Câmara em nome do CMPC, a partir das50

discussões, e criou-se uma comissão composta por: Maria do Carmo Ferreira Souza, Hugo51

Xavier Guarilha, João Paulo Martins e Julliano Mendes de Oliveira. Em seguida passou-se a52

última pauta, a saber, os informes sobre os Fóruns Territoriais ocorridos nos distritos de Santo53

Antônio do Leite e Rodrigo Silva. O presidente João Paulo Martins descreveu como54

transcorreu os últimos fóruns e relatou sobre os próximos encontros que irão acontecer. Por55

fim o conselho discutiu as datas de mobilização e realização dos próximos Fóruns, que serão56

em Amarantina e Cachoeira do Campo. Para Amarantina decidiu-se fazer a mobilização no57

dia 21 de setembro e o fórum no dia 26 de setembro. Para Cachoeira do Campo ficou definido58

o fórum no dia 30 de setembro, ficando a data da mobilização ainda por decidir. Não havendo59

mais nada a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião que vai assinada por mim, Pedro60

Augusto Rodrigues, que a secretariei e por todos os presentes. Ouro Preto 12 de setembro de61

2017.62
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