CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS
CMPC – BIÊNIO 2016-2018
ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA

No dia 26/07/2017 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 8ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Cultural, biênio 2016-2018. Estiveram presentes os
conselheiros titulares e suplentes: Jemerson Carlos da Silva, Laís Batista Costa, Beatriz de
Macedo Oliveira, Vasco Luís Guimarães Lobo, Andrielle Barbosa de Paula, Robisson
Albuquerque Mendonça Filho, Caroline Silva de Freitas, Gabriel Caixeta Magalhães, Cristiano
Vieira Santos, Cristiane Fátima Lucas da Silva Oliveira, Daniella Aparecida Soares Vilela,
Mônica Debs Diniz, Leciane Leandra Medeiros, Franny Christiny Camargo da Silva, Rosa
Maria Marra Dias, Mirella Olício Guimarães, Diego Vieira Valadares e Rosiane dos Santos
Vasconcelos. Constatada a presença de quórum regimental com o total de 18 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 7ª Reunião Ordinária do CMPC- Biênio 20162018; 3. Aprovação da ATA da 3ª Reunião Extraordinária do CMPC- Biênio 2016-2018; 4.
Informes; 5. Formação de comissão para organizar plenária Espaços Culturais de Uberlândia;
6. Estruturação do PPA; 7. Projetos vigentes na SMC; 8. Projetos institucionais: o que são?
Como são mantidos? Qual o método de avaliação? Quando serão votados pelo CMPC? Previsão
dos projetos institucionais a serem realizados em 2017. No primeiro ponto, a pauta foi aprovada
pela plenária por unanimidade. No segundo e no terceiro ponto de pauta, as Atas foram
aprovadas com 13 votos a favor e 02 abstenções. A Sobre os informes da plenária no quarto
ponto da pauta, a Conselheira Laís Batista, convidou toda a plenária para a Comemoração de
15 anos da Trupe dos Truões. A Conselheira Franny Christiny relatou sobre a ausência do
conselheiro Alexandre Molina, que foi incapacitado por motivos pessoais a comparecer a
reunião, e do conselheiro José Raimundo, que por não ter acesso à internet não pode enviar o
e-mail com antecedência para avisar de sua ausência. O Conselheiro Gabriel Caixeta, convidou
a plenária para o Festival de Inverno UFUlândia, com amostras de cinema, sarau, arte na praça,
debates e outras atividades. O conselheiro Robisson Albuquerque, informou que no dia 12 de
agosto haveria a realização de uma noite literária em parceria com a DiCult. A conselheira

Cristiane Oliveira, informou que o documento votado nesta plenária para alteração no do texto
da LDO, foi aprovado na Câmara. Informa também que irá como Delegada para a IV
Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, a fim de defender a cultura. A
conselheira Caroline Freitas informa que o grupo de quadrilha de Uberlândia ficou em 7º lugar
no Festival de Quadrilhas Estadual onde realizaram sua primeira apresentação. O Presidente
Guimarães Lobo, pediu informações sobre a elaboração do Edital 2018 e sobre o pagamento
em Agosto de 2017. A Secretária de Cultura, Mônica Debs, informou que os pagamentos já
foram realizados, exceto para os não empenhados. Mônica Debs também informou que o PMIC
já chegou da procuradoria e assim agradeço o empenho do Presidente em faz a cultura, mais
acessível e possível, A Secretária se propõe a enviar a Lei do PMIC para conhecimento da
plenária. Informa tambem que o Edital 2018 está aguardando a nova Lei, e que se até o final do
mês de Agosto a mesma não for aprovada, o edital será feito baseado na lei antiga. No quinto
ponto de pauta onde trata-se da formação de uma comissão para organizar plenária Espaços
Culturais de Uberlândia, a Secretária Mônica Debs sugeriu que fosse realizado um
levantamento sobre tal assunto e assim que este levantamento for realizado, colocaremos como
ponto de pauta a utilização de Pontos Culturais. No sexto ponto de pauta, a secretária Mônica
Debs apresentou os programas vigentes e as novas nomenclaturas dos mesmos, visando maior
abrangência cultural, sendo eles: 1. Cultura na Comunidade, 2. Ler com Prazer, 3. Cidade da
Música, 4. Programa de Preservação Cultural e Patrimônio Histórico, 5. Programa de Gestão
Interna, 6. Programa de Igualdade Racial, 7. Programa de Apoio à Comunidade, 8. Programa
Dialogando. A secretária também informa que as adequações foram baseadas na conferência
de 2016. Esgotado o horário da reunião, o presidente informou que o 8º ponto de pauta seria
passado para a próxima reunião ordinária. Assim a reunião foi finalizada as 21h:03min. 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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