CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS
CMPC – BIÊNIO 2016-2018
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

No dia 04/07/2017 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 3ª Reunião
extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, biênio 2016-2018. Estiveram
presentes os conselheiros titulares e suplentes: Priscila Freitas Costa Xavier, Laís Batista
Costa, Maria Olímpia Mendes, Vasco Luís Guimarães Lobo, Marilene Aparecida Borges,
Cristiano Vieira Santos, Cristiane Fátima Lucas da Silva Oliveira, José Raimundo de Souza,
Aryadne Cristiny Oliveira Amâncio, Leciane Leandra Medeiros, Franny Christiny Camargo
da Silva, Rosa Maria Marra Dias, Mirella Olício Guimarães, Juliana Santana Ardel e Júlio
César de Almeida, que assinaram a lista de presença. Constatada a presença de quórum
regimental com o total de 15 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 - Discussão sobre LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) e PPA (Plano Plurianual); 2 - Atualização das frequências dos conselheiros;
3 - Balanço PMIC (2014-2017); 4 - Demonstrativo de aplicação dos recursos do Festival de
Dança. No primeiro ponto, iniciou-se a discussão sobre a LDO, com a palavra a conselheira
Leciane Leandra, informou a plenária que esta lei é de competência da procuradoria do
município e das secretarias de finanças e de governo. O presidente Guimarães Lobo
presentou um encaminhamento de alteração no texto inicial da LDO, colocando a cultura
como uma das prioridades desta lei. Em resposta, Leciane Leandra informou que a cultura
não deixa de ser beneficiada por esta lei se a mesma não for citada na introdução, então este
encaminhamento se torna desnecessário. O presidente Guimarães Lobo realizou uma
votação para aprovar o envio deste encaminhamento, onde foi aprovado com 7 votos a favor,
6 votos contrários e 2 abstenções, também realizou uma votação para que a SMC se
responsabilize por enviar e tratar de todos os trâmites em ralação a este encaminhamento,
sendo que por 1 voto a favor, 12 votos contrários e 2 abstenções o próprio presidente se
dispôs a tratar tais trâmites. Em se tratando do PPA, a conselheira Leciane Leandra informou
que atualmente a Cultura tem suas ações, projetos e atividades distribuídas em 06 (seis)
Programas, sendo eles 1 - Difusão Cultural, 2 - Proteção e Preservação da Memória e do

Patrimônio Cultural, 3 - Programa Municipal de Formação na Área da Cultura, 4 – PMIC, 5
- Administração, Finanças e Planejamento, 6 - Comunica Uberlândia; Informa também que
no próximo PPA a SMC planeja trabalhar com 07 (sete) programas sendo distribuídos da
seguinte forma: 1 - DIFUSÃO CULTURAL, onde estarão as ações e projetos como o
Programa de Apoio à Comunidade instituído pela Lei nº 10.979, de 23/11/2011, o Programa
Cidade da Música instituído pela Lei nº 10.980 de 23 de novembro de 2011, o Programa
Cultura Na Comunidade pela Lei nº 10.982 de 23 de novembro de 2011, e o Programa Ler
com Prazer da Lei nº 10.987, de 23 de novembro de 2011; 2 - PROTEÇÃO E
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL, onde estarão as
ações e projetos como o Programa de Proteção e Preservação do Patrimônio Cultural –
PROPRESERV da Lei nº 10.981 de 23 de novembro de 2011; 3 - PROGRAMA
MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA, onde estarão as ações e
projetos como o Programa Qualificando Saberes da Lei nº 10.985 de 23 de novembro de
2011; 4 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA – PMIC; 5 ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, onde estão incluídos ações como
o Programa Permanente De Gestão Interna da Lei nº 10.983 de 23 de novembro de 2011; 6
- COMUNICA UBERLÂNDIA que é a ação de publicidade da SMC; 7 - PROGRAMA DE
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, onde estarão as ações e projetos como a
Promoção de Ações Afirmativas Em Prol da Comunidade Afro (PROAFRO) da Lei nº
10.984 de 23 de novembro de 2011. A conselheira Laís Batista do setorial de Teatro,
questionou a plenária sobre o conhecimento do regimento do CMPC, relatou que o conselho
precisa acompanhar mais de perto os planos e programas como um todo, relata que os
conselheiros eirós muito a quem de suas obrigações no conselho, relatou que na Conferência
de Cultura de 2016, foram instituídas 28 (vinte e oito) prioridades e 12 (doze) metas
principais contendo 6 (seis) eixos (Decreto 16.608 de 22 de junho de 2016), informou que
faz parte das obrigações do conselho realizar o acompanhamento e execução das metas
instituídas. O presidente Guimarães Lobo solicitou um 8º (oitavo) programa no PPA, sendo
ele para Projetos Estruturantes tais como Teatro, Cinema, Literatura, Festival de dança, entre
outros. A conselheira Aryadne Cristiny informa que os programas do PPA são programas
gerais, ou seja, são programas abrangentes para diversas áreas. A conselheira Leciane
Leandra informou que os programas foram encaixados dentro do Plano Municipal de
Cultura; Leciane também solicitou que a Estruturação do PPA seja um ponto de pauta para

a próxima reunião ordinária. No segundo ponto de pauta, que trata-se da atualização das
frequências dos conselheiros, a conselheira Franny Christiny apresentou o banco realizado
e informou que só será considerada as justificativas apresentadas via email. Passado ao
terceiro ponto de pauta, a conselheira Franny Christiny apresentou o balanço do PMIC de
2014 a 2017, informou que todas as informações para a realização deste balanço foram
repassadas pela Diretoria Executiva do PMIC. No quarto ponto de pauta, a conselheira
Aryadne Cristiny e também coordenadora do Festival de Dança, apresentou um
demonstrativo do 25º Festival de Dança, apresentou todas trações que ocorreram e relatou
que este festival é um projeto institucional de uma enorme envergadura. A conselheira Laís
Batista questionou sobre os projetos institucionais, e solicitou que estes projetos
institucionais sejam um ponto de pauta para a próxima reunião ordinária. A conselheira
Leciane Leandra informou que o único projeto institucional apresentado e aprovado foi o
Festival de Dança, e que o recurso destes projetos vem do Incentivo Fiscal. Terminado os
pontos de pauta, a reunião foi encerrada pelo presidente às 20h:25min. 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.
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