
                                                                                                          
  

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS 

CMPC – BIÊNIO 2016-2018 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

 

No dia 12/04/2017 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 1ª Reunião 

Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, biênio 2016-2018. Estiveram 

presentes os conselheiros titulares e suplentes. Constatada a presença de quórum 

regimental com o total de 16 conselheiros em segunda chamada, foi dado início à 

reunião, às 19h. Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente Guimarães Lobo, pela 

Primeira Secretária Franny Christiny e pela Segunda Secretária Laís Batista. Foi 

apresentada a proposta de pauta, com os seguintes pontos: 1- Alterações na 

composição CMPC para manutenção da paridade; 2- Levantamento Presencial dos 

conselheiros nas reuniões do CMPC; 3- Demandas do Setorial de Artes Visuais; 4- 

Entrega das sugestões de alteração na Lei do PMIC pela equipe do Governo, a serem 

votadas na 5º Reunião Ordinária do CMPC. O Presidente Guimarães Lobo apresentou 

uma proposta da SMC, sobre o registro eletrônico das reuniões do CMPC, de acordo 

com os conselheiros, ficou definido que a votação para liberar tal registro ocorrerá na 

próxima Reunião Ordinária, visto que os conselheiros preferem discutir com os 

setoriais primeiro. Seguindo a pauta, no primeiro ponto, a Secretária Mônica Debs 

apresentou sobre a composição do conselho, informando que para haver a paridade 

na composição deveríamos ter 28 setoriais sendo divididos em 14 representantes da 

Sociedade Civil e 14 representantes do poder público. Informou também que o Setorial 

COMAM foi extinto, e que a Secretaria de Turismo não fará mais parte do conselho, 

assim constam 26 cadeiras mantendo assim a paridade. Mônica também informou 

sobre a alteração da nomenclatura de algumas secretarias, onde se pronunciava e 

escrevia Superintendência se tornará Diretoria; a Secretaria de Meio Ambiente se 

tornará Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico. A 

conselheira Leciane, representante da SMC, reforçou a fala da Secretária Mônica. O 

conselheiro Guimarães Lobo, sugeriu que a ACIUB ocupasse a cadeira do COMAM e 

que a SMC adicionasse uma nova cadeira no conselho do poder público, pois defende 

que a participação das empresas privadas é de suma importância para o conselho e 

para o apoio aos projetos da SMC. O Sr. Luiz Cammi, informou que a CEC já regularizou 

suas responsabilidades jurídicas e que começará a atuar no lugar da COMAM. A 

conselheira Leciane apoia a entrada da CEC no lugar do COMAM. O conselheiro 

Robisson, representante do setorial de Literatura, sugeriu que a CEC ocupasse a 

cadeira do COMAM, que o conselho faça um convite para a ACIUB, e que a SMC 

adicione mais uma cadeira no conselho para mantermos a paridade. O presidente 



                                                                                                          
  

Guimarães Lobo, realizou uma votação com relação ao convite de ocupação de cadeira 

do COMAM, convidando a CEC para ocupá-la, por unanimidade o convite a CEC será 

emitido pela SMC. Passado ao segundo ponto da pauta, sobre o levantamento de 

faltas dos conselheiros, a Secretária Franny Christiny apresentou algumas planilhas 

constando as ausências dos conselheiros e as participações dos setoriais nas reuniões. 

Houve questionamentos sobre algumas ausências constadas nas planilhas 

apresentadas, assim, as faltas foram justificadas mediante a apresentação de 

justificativas entregues pela Secretária Laís Batista. Os conselheiros foram informados 

de que as ausências deverão ser justificadas antecipadamente, e que o titular deverá 

convocar o suplente para representar o setorial. A Sra. Elisabeth do setorial de Dança 

informou que seu setorial não esteve frequente no conselho, por motivos que o titular 

e o suplente ainda não estavam definidos ainda. Franny informou que até a próxima 

reunião deverão estar com os representantes definidos. A conselheira Priscila Freitas, 

representante da Cultura Afro e outras etnias, informou que seu setorial realizará a 

eleição de um suplente e que até a próxima reunião ordinária este fará parte do 

conselho. A Secretária Franny Christiny denotou a importância do conselho, e para que 

o mesmo possa ter efetividade completa, os setoriais devem se comprometer a 

desempenhar suas responsabilidades e comprometer-se com o CMPC. No terceiro 

ponto de pauta, a Conselheira Marilene Borges apresentou as demandas do Setorial de 

Artes Visuais, sendo a manutenção do PMIC, o aumento dos valores pagos aos artistas, 

divulgação das galerias, atuação do Projeto Professor Artista, manutenção das galerias 

sem ônus ao artista, entre outras solicitações á SMC. O conselheiro Gabriel Caixeta 

concorda com as reinvidicações apresentadas porque estas estabele e engrandece as 

demandas da cultura. A conselheira Laís Batista, representante do Setorial Teatro, 

parabenizou o setorial pela ação, atentou para os deveres do conselho pra uma melhor 

avaliação e participação cultural, solicitou também que a SMC disponibilize para o 

conselho o Plano Municipal de Cultura, onde constam 24 metas a serem cumpridas e 

12 prioritárias, ressaltou que o conselho precisa ter ciência dessas metas e buscar 

concluí-las. O conselheiro Alexandre Molina, representante da Dicult, relata que existe 

um peso com relação a intermediação do conselho em favor do setorial. O presidente 

realizou uma votação sobre o encaminhamento das demandas do Setorial de Artes 

visuais á SMC, e por unanimidade tais demandas serão encaminhadas via e-mail. 

Passado ao quarto ponto de pauta, a conselheira Leciane Medeiros apresentou as 

sugestões de alteração na Lei do PMIC, foi realizado a leitura de todas as propostas de 

alteração e exclusão de pontos na lei, os arquivos com as alterações e as leis e 

decretos que embasam as mesmas serão repassadas via e-mail pra os conselheiros e as 

mesmas serão votadas na 5º Reunião Ordinária do CMPC. Esgotados os pontos de 

pauta e nada mais havendo a tratar, eu, Franny Christiny, relatora desta reunião, lavrei 

a presente ATA, a qual será enviada por e-mail aos conselheiros que compõe o CMCP e 

submetida à validação na próxima reunião ordinária do CMPC. 
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