
                                                                                                         

 
  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS 

CMPC – BIÊNIO 2016-2018 

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

No dia 26/09/2017 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 10ª Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Política Cultural, biênio 2016-2018. Estiveram presentes os conselheiros 

titulares e suplentes: Laís Batista Costa, Andrielle Barbosa de Paula, Marilene Aparecida Borges, 

Thiago Sgobero Pereira, José Raimundo de Souza, Mônica Debs Diniz, Franny Christiny Camargo 

da Silva, Diego Vieira Valadares, Mayra Ríspoli Rodrigues, Juliana Santana Ardel, Helvico José de 

Queiroz Júnior, que assinaram a lista de presença. Constatada a presença de quórum regimental com 

o total de 10 conselheiros em segunda chamada, às 19 h, foi dada início à reunião. Os trabalhos foram 

conduzidos pela Vice-Presidente Mônica Debs e pela Primeira Secretária, Franny Christiny. Foi 

apresentada a proposta de pauta, com os seguintes pontos: 1- Aprovação da Pauta; 2- Aprovação da 

ATA da 9ª Reunião Ordinária CMPC biênio 2016-2018; 3- Informes; 4- Titulares e Suplentes do 

Conselho (frequências e nomeações); 5- Balanço dos repasses – PMIC 2017; 6- Pró-labore 

Proponentes e CAS 2016; 7- Lei PMIC 2017; 8- Edital PMIC 2018. 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 9 votos a favor e 1 abstenção. Passado ao terceiro ponto, sobre os informes da 

plenária, a secretária de Cultura, Mônica Debs, informou sobre realização da Elicer 2017 que será 

realizada em Uberlândia nos dias 26 à 30 de setembro. A Secretária também informou sobre o curso 

de Formação de Conselheiros realizado pela Dicult em parceria com a OAB. Ainda nos informes a 

Secretária do conselho Franny Christiny informou que a reunião ordinária do mês de Novembro será 

realizada na Casa da Cultura e não na Oficina Cultural como é de costume. Passado ao próximo ponto 

a Vice-presidente Mônica Debs solicitou uma inversão de pauta, onde a mesma foi aceita por 

unanimidade pela plenária, assim passado ao quinto ponto a Vice-presidente passou para a plenária 

o Balanço do PMIC e informou que a Lei ainda não saiu da Câmara para a divulgação do Edital 2018. 

Mônica Debs informou sobre o cronograma do Edital, onde os conselheiros Laís Batista e Andrielle 

Barbosa questionaram sobre o prazo curto de inscrições e de avaliação da CAS. A Vice-presidente 

informou que os prazos podem ser dilatados conforme o conselho deliberar, para isso depende apenas 

da liberação da Lei, e com essas informações concluiu-se o 8º ponto de pauta. No sétimo ponto da 

pauta a Vice-Presidente informou que os projetos de 2015 e 2016 já foram pagos integralmente, e 

que a maioria dos projetos de 2017 também já foram pagos. Sobre sexto ponto de pauta que trata-se 

sobre pagamento da CAS e dos Pró-labore, Mônica Debs informou que o Ministério Público lançou 

uma liminar em 2016 para pagamento dos não empenhados, e que a Secretaria Municipal de Cultura 

está fazendo o possível para realizar todos os pagamentos. Mônica Debs agradeceu a presença do 

Vereador Helvico José, onde o mesmo manifestou interesse em ser útil para o CMPC. Ficou acordado 

com a plenária que o 4º ponto de pauta seria repassado para a próxima Reunião Ordinária. Esgotado 

os pontos de pauta, a reunião foi finalizada ás 20hs. 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 CMPC e submetida à validação na próxima reunião ordinária. 
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