
                                                                                                         

 
  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS 

CMPC – BIÊNIO 2016-2018 

  ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

No dia 23/08/2017 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 9ª Reunião 

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

presentes os conselheiros titulares e suplentes: Jemerson Carlos da Silva, Marcelo de 

Sousa Camargo, Maria Olímpia Mendes, Vasco Luís Guimarães Lobo, Andrielle 

Barbosa de Paula, Robisson Albuquerque Mendonça Filho, Caroline Silva de Freitas, 

Gabriel Caixeta Magalhães, Cristiano Vieira Santos, Mônica Debs Diniz, Leciane 

Leandra Medeiros, Franny Christiny Camargo da Silva, Rosa Maria Marra Dias, Mayra 

Ríspoli Rodrigues, Andréia Aparecida dos Santos Lima, Alexandre José Molina, Júlio 

César de AlmeidaLisemaura Aparecida dos Santos Jacobi, Osmírio Alves de Oliveira, 

Carlos Alberto Haddad que assinaram a lista de presença. Constatada a presença de 

quórum regimental com o total de 11 conselheiros em segunda chamada, às 19 h, foi 

dada início à reunião. Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente Guimarães Lobo, 

pela Primeira Secretária, Franny Christiny. Foi apresentada a proposta de pauta, com os 

seguintes pontos: 1- Aprovação da Pauta; 2- Aprovação da ATA da 8ª Reunião 

Ordinária CMPC biênio 2016-2018; 3- Informes; 4- Projetos Institucionais. No primeiro 

ponto, a pauta foi aprovada pela plenária por unanimidade. No segundo ponto de pauta, 

a Ata foi submetida a votação sendo aprovada por 7 votos a favor e 4 abstenções. 

Passado ao terceiro ponto, sobre os informes da plenária, o presidente Guimarães Lobo 

informou que o proponente aprovado pelo PMIC Carlos Guimarães Coelho, solicitou 

que o conselho distribuísse ingressos para a participação de seus eventos. Tal assunto 

em discussão ficou definido que tal serviço seria de responsabilidade do próprio 

proponente. A secretária de Cultura, Mônica Debs, informou sobre as comemorações 

do aniversário da cidade, onde serão realizadas diversas atividades tais como: 

vesperatas, concertos, orquestra experimental, orquestra de viola, palestras sobre 

memórias, entre outras atividades. Mônica Debs também informou que no site da 

Prefeitura de Uberlândia, foi criado um  cadastramento dos músicos da cidade. Informou 

também sobre o processo de adequação do Teatro Rondon Pacheco com relação ao 

corpo de bombeiros. Mônica informou também sobre a Oficina de Direção, organização, 

elaboração e gestão de projetos. O conselheiro Alexandre Molina divulgou um 

Seminário de Direitos Culturais em parceria com a OAB. O conselheiro Robisson 

Albuquerque, convidou a plenária para participar de uma noite literária a ser realizada 

no Armazém Cultural Alternativo, com Wellinton Muniz. O presidente Guimarães Lobo 

solicitou para a próxima reunião ordinária um balanço dos valores pagos em 2017 pela 

Secretaria Municipal de Cultura. O quarto ponto de pauta que se trata dos projetos 

institucionais,  este foi apresentado pela Secretária de Cultura Mônica Debs, que 

apresentou novamente a plenária todos os programas com e sem execução da secretaria. 

O conselheiro Júlio César questionou a não existência de um Festival de Música, e 

também sobre a execução de todos os programas. A secretária Mônica Debs relatou que 

houve inúmeros problemas com a execução de um Festival de Música, o que não seria 

propício a se repetir sem maiores e melhores organizações. O Conselheiro e presidente 

Guimarães Lobo, propôs a criação de Bienais, sendo uma de Literatura e outra de Artes 



                                                                                                         

 
  

Visuais onde seriam intercalados ano a ano, ou seja, uma ano de Literatura e outro de 

Artes Visuais. A proposta foi aceita pela plenária por unanimidade. O conselheiro 

Jemerson Carlos solicitou um ponto de pauta, tendo como título o Edital de Utilização 

do Teatro Municipal. O conselheiro Gabriel Caixeta convidou a plenária para participar 

do Festival Timbre. Esgotado os pontos de pauta a reunião foi finalizada ás 20h45min. 

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. 

 

 

 

 

Vasco Luís Guimarães Lobo                             Franny Christiny Camargo da Silva 

           Presidente do CMPC                                                                1º Secretária do CMPC 

 


