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

mês de junho 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, Maria do Carmo Ferreira de Souza, Márcia Valadares,4

Ricardo Campolim, Flaviano Souza, Francisco de Assis Gonzaga e Wilerson Oliveira Noronha,5

este secretariando a presente reunião. A reunião também contou com as presenças de6

Armânio Guilherme Bento, Nico Freitas e Naércio França Ferreira como ouvintes. Esteve7

presente na reunião o Conselho Municipal de Políticas de Cultura de Mariana, representados8

nesta pelos conselheiros Agueda Maria Gomes dos Anjos e Bernardo Camponizzi Machado.9

O presidente João Paulo Martins iniciou os trabalhos, realizando a leitura da ata da reunião10

anterior que foi aprovada pelos conselheiros presentes. Passou-se para o registro da pauta da11

reunião, a saber: I - Organização do evento Políticas Culturais em Construção: Práticas locais12

e integração regional; II - Análise do projeto de lei ordinária 25/17 enviado pelo vereador13

Marco Antônio de Freitas; III - Retorno das atividades dos Fóruns Territoriais de Cultura de14

Lavras Novas e Antônio Pereira e IV - Retorno das atividades do Comitê Gestor do FunCult. O15

presidente João Paulo Martins e o conselheiro Wilerson Noronha relataram a visita realizada16

ao Conselho Municipal de Políticas de Cultura de Mariana para tratar do evento “Políticas17

Culturais em Construção: Práticas locais e integração regional”. João Paulo Martins comentou18

sobre a reunião extraordinária realizada anteriormente com a PROEX onde foi feito o convite19

para o Conselho participar da programação do Festival de Inverno. João Paulo prosseguiu20

sua fala explicando a indicação de instituições para participarem do evento e da proposição21

de realizar este momento em conjunto com o Conselho de Políticas de Cultura de Mariana,22

com vista a temática do evento tratar sobre a integração regional. O senhor Bernardo23

Camponizzi Machado agradeceu o convite em participar da reunião, explicou o processo de24

formação do Conselho de Mariana e sua composição. A conselheira Márcia Valadares25

comentou sobre a formação de outros Conselhos municipais e destacou o formato de26

composição dos mesmos. O conselheiro Francisco de Assis ressaltou a importância da27

participação do legislativo na composição dos Conselhos municipais. Bernardo Camponizzi28

destacou a dificuldade de composição do Conselho de Mariana e aproveitou para citar a29

ausência da indicação por parte da UFOP no Conselho Municipal de Políticas de Cultura de30

Mariana. O conselheiro Hugo Guarilha refutou, alegando que a UFOP já havia encaminhado a31
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indicação para o Conselho em Mariana e que averiguaria esta situação. O conselheiro32

Francisco de Assis reforçou a importância do lugar da Cultura no legislativo e aproveitou para33

solicitar que o evento “Políticas Culturais em Construção: Práticas locais e integração34

regional” tivesse um momento posterior com a elaboração de um documento que reafirme a35

importância da Governança no segmento cultural. Hugo Guarilha solicitou a formação de uma36

comissão para tratar da organização do evento. Bernardo Camponizzi informou que no37

momento o Conselho de Mariana esta retomando suas atividades e que o foco atualmente é a38

instituição do Fundo de Cultura, e afirmou que o Conselho Municipal de Políticas de Cultura39

de Mariana está à disposição em ajudar na organização do evento. A comissão escolhida40

para organização do evento será composta por: João Paulo Martins, Hugo Guarilha, Flaviano41

Souza, Wilerson Noronha, Bernardo Camponizzi e Agueda dos Anjos. O conselheiro Flaviano42

Souza detalhou sobre a situação financeira do Festival de Inverno. A comissão para43

organização do evento agendou reunião para data de vinte de junho, às 10h na Casa do44

Folclore para tratar de assuntos inerentes a realização do evento. Os representantes do45

Conselho Municipal de Políticas de Cultura de Mariana agradeceram a oportunidade de46

participar da reunião e ressaltaram a importância deste intercâmbio entre Conselhos. Neste47

momento Bernando Camponizzi e Agueda dos Anjos tiveram que se ausentar da reunião.48

Passou-se para a próxima pauta da reunião sobre a análise do projeto de Lei Ordinária nº49

25/17 enviado pelo vereador Marco Antônio de Freitas. O senhor Armânio Guilherme Bento50

agradeceu a oportunidade de participar da reunião e explicou como surgiu o projeto de lei que51

trata da “Semana Municipal da Arte e da Cultura Ouropretana” a ser comemorada na segunda52

semana do mês de setembro. Os conselheiros Hugo Guarilha e Julliano Mendes refletiram53

sobre a demanda deste tipo de legislação. O conselheiro Francisco de Assis explicou sobre o54

processo de encaminhamento do projeto de lei ao Conselho e solicitou encaminhamento a55

Procuradoria do Município sobre análise dos possíveis vícios legislativos do projeto de lei56

supracitado. Armânio Guilherme Bento explicou que a discussão é mais ampla e que o57

encaminhamento do projeto de lei ao Conselho é justamente para ajustá-la e trata-se de um58

processo em andamento. O conselheiro Francisco de Assis relatou sobre a demanda59

administrativa e orçamentária que o projeto de lei pode gerar. O presidente João Paulo60

Martins solicitou a formação de um grupo de análise para estudar e debater o projeto de Lei61

Ordinária nº 25/17 enviado pelo vereador Marco Antônio de Freitas. A comissão será formada62
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pelos conselheiros: Hugo Guarilha, Flaviano Souza, Julliano Mendes e Maria do Carmo63

Ferreira Souza. A comissão estabeleceu o prazo de sessenta dias para retornar com os64

resultados da análise. João Paulo Martins e Francisco de Assis ressaltaram a importância da65

análise jurídica sobre o projeto de lei. Julliano Mendes agradeceu a explanação do senhor66

Armânio Guilherme Bento e reforçou o convite para que ele participe dos trabalhos da67

Comissão que ficará responsável pela análise do projeto de lei. O presidente João Paulo68

Martins deu prosseguimento à pauta da reunião, e comentou sobre o retorno das atividades69

dos Fóruns Territoriais de Cultura de Lavras Novas e Antônio Pereira. O conselheiro Wilerson70

Noronha relatou como ocorreram os encontros, explicando que em Lavras Novas vários71

assuntos foram abordados, porém a discussão majoritária foi a respeito do processo de72

registro da Festa do Divino. Os conselheiros Wilerson Noronha e Ricardo Campolim73

explicaram o ocorrido antes do Fórum de Antônio Pereira que aconteceu no dia primeiro de74

junho. O transporte que ficou agendado de levar os conselheiros em Antônio Pereira não75

compareceu conforme o combinado. Wilerson Noronha complementou dizendo que a76

realização do Fórum só ocorreu por que o conselheiro Hugo Guarilha colocou o seu77

automóvel a disposição. O conselheiro Wilerson Noronha relatou que o Fórum de Antônio78

Pereira começou aproximadamente com trinta minutos de atraso devido a esta ocorrência,79

porém, o Fórum em si ocorreu de maneira satisfatória. O presidente João Paulo Martins e o80

conselheiro Wilerson Noronha irão relatar o acontecimento ao Secretário de Cultura e81

Patrimônio, o Senhor Zaqueu Astoni, para que o mesmo possa tomar as providências82

necessárias para solucionar a questão referente ao transporte dos Fóruns Territoriais nos83

distritos. O conselheiro Wilerson Noronha comentou que não dará prosseguimento aos84

Fóruns enquanto a questão da logística de transporte não for solucionada. O conselheiro85

Flaviano Souza solicitou que a ata da reunião seja encaminhada ao Secretário. O conselheiro86

Julliano Mendes ressaltou novamente o compromisso firmado pelo Secretário de Cultura e87

Patrimônio de despachar uma vez por semana na Casa do Folclore. O presidente João Paulo88

Martins retomou a pauta da reunião e deu inicio a explanação sobre a os encaminhamentos89

do Fundo Municipal de Cultura – FunCult. O presidente João Paulo Martins e o conselheiro90

Ricardo Campolin comentaram sobre a reunião com o Secretário de Cultura e Patrimônio para91

tratar de pendências relativas ao FunCult, João Paulo Martins relatou o atraso por parte da92

Controladoria Geral do Munícipio em responder os questionamentos sobre a93
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operacionalização do Fundo. O conselheiro Hugo Guarilha levantou questionamento sobre a94

possibilidade o edital do Fundo ser aberto sem a locação de recursos. O presidente João95

Paulo Martins comentou que a Comissão de análise do FunCult está em processo de96

finalização da minuta do edital. O conselheiro Flaviano Souza sugeriu que o Conselho tivesse97

acesso ao texto do Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei98

Orçamentária Anual – LOA. O conselheiro Julliano Mendes solicitou encaminhamento para99

que o Conselho tivesse acesso às obras do Paço da Misericórdia e obter maiores informações100

sobre o projeto. O conselheiro Ricardo Campolim indicou reunião para tratar do cronograma101

dos próximos Fóruns Territoriais de Cultura. Não havendo mais nada a tratar, deu-se por102

encerrada a presente reunião que vai assinada por mim, Wilerson Oliveira Noronha, que a103

secretariei e por todos os presentes. Ouro Preto 13 de junho de 2017.104

João Paulo Martins____________________________________________________________105

Ricardo Campolim Moraes _____________________________________________________106

Márcia Valadares____________________________________________________________107

Francisco de Assis Gonzaga da Silva____________________________________________108

Flaviano Souza e Silva________________________________________________________109

Maria do Carmo Ferreira de Souza ______________________________________________110

Hugo Xavier Guarilha__________________________________________________________111

Julliano Mendes de Oliveira ___________________________________________________112

Wilerson Oliveira Noronha______________________________________________________113


