CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS
CMPC – BIÊNIO 2016-2018
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia 29/03/2017 realizou-se em Uberlândia, na Casa da Cultura, a 4ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, biênio 2016-2018. Estiveram
presentes os conselheiros titulares e suplentes que assinaram a lista de presença em
anexo. 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- Aprovação da Pauta; 2- Aprovação da ATA da 3ª reunião ordinária
CMPC biênio 2016-2018; 3- Informes; 4- Situação PMIC 2015/2016/2017; 5Elaboração Edital PMIC 2018; 6- Alterações na composição CMPC para manutenção da
paridade; 7- Levantamento Presencial dos conselheiros nas reuniões do CMPC; 8Demandas do Setorial de Artes Visuais. Dando início a reunião, o presidente solicitou
uma votação para determinar o local de realização das próximas reuniões, onde por
quatorze (14) votos a favor e dois (2) contra, ficou definido de que as reuniões serão
realizadas da Oficina Cultural. Seguindo a pauta, no primeiro ponto, a mesma foi
aprovada pela plenária por unanimidade. Passado ao segundo ponto, o Conselheiro
Júlio César do setorial Conservatório argumentou que as reuniões com os setoriais não
precisavam ocorrer tão rapidamente porque alguns setoriais ainda estão organizando
as agendas neste início de ano e que pode não agregar muita gente. A Ata foi
submetida à votação sendo aprovada por unanimidade. Passado ao terceiro ponto de
pauta, o conselheiro Guimarães Lobo relata sobre a representação de cada setorial no
conselho, realçando que o setor e mais importante que seu representante. A
conselheira Beatriz, representante do setorial de musica, informou sobre a reunião
realizada em seu setorial, onde foi definido um calendário para as reuniões deste
setorial, informa também que já houve a eleição de seus coordenadores. A conselheira
Priscila representante do setorial de Cultura Afro e Etnias informa que tomou posse da
titularidade deste setorial e que o mesmo irá eleger um novo suplente. O conselheiro
Andrielle representante do setorial de Artes Visuais informou que houve a reunião de
seu setorial para definição de coordenadores. O conselheiro Gabriel representante do
setorial de Espaços Culturais informa que na reunião realizada em seu setor houve
muitas demandas e que iria fazer uma melhor apuração para relatar ao conselho,
informa também que não elegeu os coordenadores. O Sr. Bob da comunidade civil,
neste dia representando o setorial de Dança relatou um enorme desfalque no setorial,
informa que haverá uma nova eleição para eleição do suplente. Guimarães Lobo
informou que isso dependerá do titular do setorial, afirmando que a organização do

setorial deverá respeitar os regimentos oficiais do conselho. A conselheira Mônica
Debs, Secretária Municipal de Cultura, informou sobre cursos oferecidos pelo SEBRAE,
cursos de elaboração de projetos culturais e prestação e/ou elaboração de contas,
informou também sobre o lançamento de editais para oficineiros nas usinas culturais
para o CÉU-Shopping Park, sendo a oferta de 2000 vagas para as oficinas. O
conselheiro Robisson representante do setorial de Literatura relata que na reunião de
seu setorial houve discussões sobre os projetos a serem realizados, houve um debate
sobre o PMIC e seus coordenadores já estão definidos. O conselheiro Júlio César
informa que não houve reunião deste setorial devido a greve em protesto pela
reforma previdenciária. A conselheira Laís Batista representante do setorial de Teatro
relata sobre a reunião de seu setorial, relata sobre a presença da Secretária Mônica
Debs apresentando sobre os desafios da SMC, informa também sobre o apoio a ATU
(Associação de Teatro de Uberlândia) na realização de um evento de comemoração do
dia internacional do Teatro, onde serão arrecadados fundos para regularização jurídica
da ATU. Passado ao quarto ponto da pauta, sobre a situação do PMIC a Secretária
Mônica Debs relatou que os projetos de 2015 e 2016 se já não foram pagos, estão na
folha de pagamentos para serem realizados; Mônica informou que as dívidas junto à
prefeitura estão sendo pagas rigorosamente; Informou também que as arrecadações
de 2016 estão com datas programadas tendo como prazo de termino Maio/2017. O
conselheiro Andrielle questionou sobre a aprovação da calamidade financeira do
município, assim solicitou documentações jurídicas que possam embasar a dita
calamidade, onde possa esclarecer que setores e de que forma pode ser atingido, pois
acredita que a mesma não pode atingir os setores culturais. Assim também solicitou
uma reunião junto ao Prefeito Odelmo Leão e a Secretaria de Finanças do Município. O
quinto ponto de pauta trouxe a discussão da proposta de Elaboração do Edital PMIC
2018, o conselheiro Guimarães Lobo informou que tal elaboração deverá ser iniciada
em Março e finalizada em Julho. Mônica Debs relata que antes da elaboração deste
Edital, deve-se regularizar o PMIC, assim sugeriu que houvesse um estudo do Marco
Regulatório para formular tal edital. Robisson denotou sobre a importância do PMIC e
defendeu sua manutenção. Guimarães Lobo apresentou ao conselho sua preocupação
sobre a não realização do PMIC 2017. Informa que houve cortes de gastos da SMC e
questionou sobre cortes que não ocorreram em outras secretarias, demonstrando
assim um descaso com o Setor Cultural da cidade. O Sr. Luciano representante da CAS,
reforçou e apoiou o questionamento do conselheiro Andrielle sobre a calamidade
financeira do município, e solicita um posicionamento quanto aos empecilhos para a
execução do PMIC. O Sr. Leon, coordenador do setorial de Literatura, elogiou a gestão
da Secretária Mônica Debs, relatou sobre a evolução do PMIC, mas espera que o
mesmo não estagne, e se coloca a disposição para auxílio da SMC. O Sr. Chico,
representante da CAS, relatou sobre a importância da cultura na sociedade, e também
sobre a importância do CMPC. O conselheiro Luiz Rogério do setorial de música

demonstrou indignação com relação ao orçamento da SMC, e relatou sobre a
produtividade e arrecadação que o carnaval proporciona pra a cidade, e questionou o
fato do mesmo não ter ocorrido neste ano. Gabriel questiona o fato na não execução
do edital 2018 pois já houve garantias governamentais de recursos. Beatriz relatou
sobre a importância da cultura na sociedade e que deveríamos unir forças para não
deixar a cultura desaparecer do nosso meio. Mônica Debs em resposta a todos os
questionamentos anteriores informou sobre a importância da SMC e do PMIC, relatou
que a SMC está sendo reestruturada com recursos extra orçamentários, denotou sobre
problemas que a SMC está enfrentando, mas que está em busca de resolução dos
mesmos. Relatou sobre sua atuação e persistência em efetuar os pagamentos orçados
de 2015 e 2016; solicitou que todas as alegações ditas e questionamentos realizados
nestas reuniões possam ter embasamento, pois demonstrou imensa indignação sobre
alegações prestadas a sua pessoa e sobre sua gestão na SMC. Informou que a
Secretaria de Cultura está aberta a sugestão para os problemas apresentados e
questionados. Mônica também informou que o ICMS já está sendo depositado;
informou que foi realizada a abertura de um nova conta para o recolhimento de
valores das utilizações do Teatro Municipal para manutenções com o próprio teatro.
Relatou que o Fundo Municipal tem entradas do ICMS, da locação do Mercado
Municipal (que só podem ser aplicados em bens tombados), do PMIC e a conta do
teatro, sendo todas estas entradas de dinheiro gerenciadas pela Secretaria Municipal
de Cultura. Esgotados o tempo da reunião, o presidente Guimarães Lobo realizou uma
votação para dar continuidade na reunião, assim com dez (10) votos contra, cinco (5) a
favor e uma (1) abstenção a reunião foi encerrada ás 21hs15min, sendo que os demais
pontos de pauta serão tratados em uma reunião extraordinária a ser definida pela
diretoria. 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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