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

do mês de novembro de dois mil e dezessete, às 10 horas 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,

Maria do Carmo Ferreira de Souza, Juliano Adeusi Moreira, Flaviano Souza e Silva e Wilerson

Oliveira  Noronha,  este  secretariando  a  presente  reunião.  O  conselheiro  Hugo  Guarilha

justificou  ausência.  A  reunião  ainda  contou  com  a  presença  de  Rodrigo  Paiva  Sales  e

Jeferson Junior da Rocha Ferreira Antes representantes da Força Associativa dos Moradores

de Ouro Preto – FAMOP e do Secretário de Cultura e Patrimônio, Zaque Astoni Moreira. No

início da reunião a conselheira Márcia Valadares pediu a palavra para criticar a organização

do evento “Fórum das Letras” que ocorrerá durante este mês de novembro. A conselheira

Márcia Valadares citou a falta de dialogo com comunidade e a desconsideração por parte da

organização do Fórum das Letras com os movimentos sociais do município. Em nome da

FIROP – Fórum da Igualdade Racial de Ouro Preto, a conselheira Márcia Valadares solicitou

uma monçao de repúdio contra esta indiferença e falta de dialogo por parte da organização do

evento.  Todos  os  conselheiros  presentes  acataram  o  pedido  da  monção,  que  será

encaminhada aos responsáveis pela organização do Fórum. Em seguida o presidente Ricardo

Campolim explicou sobre a composição da nova mesa diretora aos conselheiros que não

tiveram oportunidade de participar da eleição no mês de outubro. O conselheiro João Paulo

Martins  esclareceu  sobre  a  nomeação  dos  novos  representantes  da  FAMOP,  e  que  os

mesmos terão que aguardar a publicação no Diário Oficial do Municipio para tomarem posse.

A conselheira Sandra Fosque pediu a palavra para convidar os presentes para abertura da

exposição “Poéticas  da  Alma  Fé  e  Devoção:  a  Obra  de  José  Ciríaco  de  Jesus”,  que

acontecerá hoje (14/11), as 17 horas na Galeria de Arte Nello Nuno. O presidente Ricardo

Campolim abriu os trabalhos, realizando a leitura das atas das reuniões dos meses de agosto,

setembro e outubro que foi aprovada pelos conselheiros Passou-se para o registro da pauta

da reunião, a saber: I) – Plano de trabalho para a Conferência Municipal de Cultura; II) –

Realização dos Fóruns Territoriais de Cultura na sede;  III) Encaminhamentos sobre o Fundo

Municipal de Cultura IV) - 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.  Passou-se a pauta  sobre a Conferência Municipal  de Cultura.  A
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conselheira Sandra Fosque comentou sobre o planejamento da realização da Conferência no

mês de fevereiro  e  levantou  o  questionamento  sobre  a  data  da   abertura  do orçamento

municipal para auxiliar no financiamento das atividades da Conferência. A conselheira Márcia

Valadares citou o exemplo da realização da Conferência Municipal de Promoção da Igualdade

Racial realizada este ano no mês de julho.  Sandra Fosque indicou que fossem constituídas

duas comissões para atuarem no planejamento da Conferência: I) Comissão da Organização

e II) Comissão da Programação/ Metodologia. Os demais conselheiros aprovaram a formação

das duas comissões, passando a  indicação de nomes para a constituição das mesmas, a

saber: I) Comissão da Organização: Julliano Mendes, Maria do Carmo Ferreira de Souza;

Sandra Fosque; Márcia Valadares.  II) Metodologia: Wilerson Noronha; João Paulo Martins;

Flaviano  Martins;  Ricardo  Campolim   e  Hugo  Guarilha  (a  confirmar  disponibilidade).  Na

próxima reunião será elaborada agenda de encontros para definir as estratégias de atuação

das comissões. O conselheiro Jullliano Mendes justificou sua ausência nas últimas reuniões e

se comprometeu a indicar conselheiro suplente para sua representação. Passou-se a pauta

da realização do Fóruns Territoriais  na sede do município. Devido aos prazos decidiu-se pela

realização de três fóruns, nos seguintes bairros: Padre Faria (30/11), São Cristóvão (05/12) e

Bauxita  (13/12).  O  conselheiro  Wilerson  Noronha  reforçou  o  pedido  de  participação  dos

demais conselheiros nas ações dos Fóruns, seja participando dos encontros ou auxiliando na

divulgação. Prosseguiu a discussão para a pauta relativa ao Fundo Municipal de Cultura. O

Secretário  Zaqueu  Astoni  agradeceu  o  convite  para  participar  da  reunião  e  deu

esclarecimentos sobre a situação normativa do Fundo Municipal de Cultura. Zaqueu Astoni

apresentou  o  Termo  de  Referência  e  a  Solicitação  de  Compras  e  Serviço  devidamente

assinados aos conselheiros presentes. O Secretário esclareceu que no momento, a análise

do Fundo está a cargo da JUCOF - Junta de Controle Orçamentário e Financeiro. Zaqueu

Astoni prosseguiu sua fala esclarecendo que a JUCOF tem a finalidade de acompanhar e

avaliar todas as ações financeiras, para assegurar o equilíbrio das contas públicas, aprovar as

cotas  orçamentárias  dos  órgãos,  de  forma  a  compatibilizar  a  liberação  de  recursos   à

disponibilidade financeira do Município. O Secretário Zaqueu Astoni comentou ainda sobre o

cadastro do Fundo Municipal de Cultura junto ao Governo do Estado, possibilitando assim o

aporte financeiro através, por exemplo, de doações e emendas parlamentares. O Secretário

complementou  sua  fala  enaltecendo  o  trabalho  do  Conselho  e  aproveitou  para  solicitar
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sugestões  de  datas  para  a  realização  do lançamento  do  edital  do  Fundo.  A  conselheira

Sandra Fosque destacou a importância da consolidação de uma política municipal de fomento

para cultura. O secretário Zaqueu Astoni explanou sobre a possibilidade de inserir medidas

compensatórias convertidas em recursos financeiros para  o  Fundo.  A conselheira  Sandra

Fosque destacou a relação do Plano diretor com a Cultura, afirmando que a cultura é quem

organiza  as  cidades.  Sandra  Fosque  complementou  sugerindo  que  a  Comissão  da

Organização da Conferência formada anteriormente acompanhe o trabalho de divulgação e

publicação do edital  do Fundo.  Sobre o  lançamento do edital,  o  Secretário  Zaque Astoni

sugeriu  que  o  evento  fosse  realizado  em  alguma  das  Casas  de  Cultura  da  Prefeitura.

Jeferson Ferreira sugeriu a data do dia nove de dezembro, pois nesta data será comemorado

o  encerramento  do  ano  do  Zé  Pereira.  A  conselheira  Márcia  Valadares  questionou  a

participação de entidades que compoem o Conselho não poderem participar  do edital  do

Fundo. O conselheiro João Paulo Martins esclareceu sobre o esvaziamento de conselhos em

outras instâncias devido ao impedimento  de participação de entidades em editais promovidos

pelos conselhos, nos quais as entidades fazem parte. João Paulo Martins concluiu elucidando

que este assunto foi discutido anteriormente junto a Controladoria do Municipio e que, em

suma abrange um conceito de ética por parte do Conselho. A conselheira Sandra Fosque

destacou a importância do FIROP na composição deste Conselho. A data do lançamento do

edital ficou em aberto, aguardando o retorno da JUCOF para a confirmação, porém com a

previsão de ocorrer  no inicio  do mês de dezembro.  Os conselheiros  presentes decidiram

discutir a ultima pauta relativa a 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 para a próxima reunião. O presidente Ricardo Campolim

sugeriu  a  alteração do horário  da reunião para  as  9:30h,  sendo  o  pedido acatado  pelos

conselheiros presentes. O Secretário pediu a palavra para convidar a todos para participarem

das atividades da Semana do Aleijadinho e do Novembro Negro.  Jeferson Ferreira também

fez  convite  aos  conselheiros  para  prestigiarem o  concerto  de  fim  de  ano  da  Sociedade

Musical Senho Bom Jesus de Matosinhos que acontecerá na data de quartoze de dezembro.

A  conselheira  Márcia  Valadares  fez  sugestão  de  convidar  a  Associação  Comercial  para

tratarmos de ações relativas a promoção cultural no municipio. O conselheiro Flaviano Souza

comentou sobre as ações da Charanga de Lata para agariar fundos para a realização do
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carnaval  ano  que  vem.   Rodrigo  Paiva  Sales  também convidou   a  todos  para  o  evento

“Evangelizando com Arte”, organizado pela Pastoral da Juventude que interpretará o Auto de

Natal na data de onze de de dezembro no Teatro Casa da Opera. 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 14 de novembro de 2017.

João Paulo Martins___________________________________________________________

Ricardo Campolim Moraes _____________________________________________________

Sandra Fosque Sanches_______________________________________________________

Wilerson Oliveira Noronha______________________________________________________

Flaviano Souza Silva __________________________________________________________

Juliano Adeusi Moreira_________________________________________________________

Maria do Carmo Ferreira de Souza _______________________________________________

Márcia Valadares ____________________________________________________________

Julliano Mendes de Oliveira ____________________________________________________
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