CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS
CMPC – BIÊNIO 2016-2018
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia 25/10/2017 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 11ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Cultural, biênio 2016-2018. Estiveram presentes os conselheiros
titulares e suplentes: Jemerson Carlos da Silva, Clarita Claupero Almeida, Laís Batista Costa,
Marcelo de Sousa Camargo, Luiz Rogério Rodrigues, Vasco Luís Guimarães Lobo, Andrielle
Barbosa de Paula, Thiago Sgobero Pereira, Caroline Silva de Freitas, Gabriel Caixeta Magalhães,
Cristiane Fátima Lucas da Silva Oliveira, José Raimundo de Souza, Mônica Debs Diniz, Franny
Christiny Camargo da Silva, Andréa Aparecida dos Santos Lima, Felipe Machado Teixeira,
Alexandre José Molina, Júlio César de Almeida, que assinaram a lista de presença. Constatada a
presença de quórum regimental com o total de 16 conselheiros em segunda chamada, às 19 h, foi
dada início à reunião. Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente Guimarães Lobo, 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 10ª Reunião Ordinária do CMPC- Biênio
2016-2018; 3. Titulares e Suplente (nomeações e frequências); 4. LOA e PPA 2018 – Votação na
Câmara – Estratégias para recuperação do Orçamento para a pasta da Cultura em Uberlândia. No
primeiro ponto, a pauta foi aprovada pela plenária por unanimidade após a inserção do ponto sobre
informes. No segundo ponto de pauta, a Ata foi submetida a votação sendo aprovada por 13 votos a
favor e 3 abstenções. Passado ao terceiro ponto, sobre os informes da plenária, o conselheiro
Gabriel Caixeta informou que será realizado uma reunião com seu setorial para a eleição de um
novo suplente. O conselheiro Júlio César convidou a plenária para a Comemoração dos 60 anos do
Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Capparelli, convidou também para a Amostra de
Arte e Música eventos estes a serem realizados entre os dias 12 e 16 de novembro. A Secretária de
Cultura, Mônica Debs, convidou o conselho a participar e cooperar com o Concurso de Piano Cora
Pavan Capparelli, conscurso este a nível nacional, que trará enorme prestígio a cidade e ao nome do
conservatório. O conselheiro Alexandre Molina convida os conselheiros a participarem da
comemoração de 40 anos do Coral da UFU, o evento se dará nos dias 09 e 10 de novembro no
Teatro Municipal. Alexandre Molina também informou sobre o projeto Paralela – Performace e
Dança contemplado pelo PMIC que ocorrerá nos dias 13 a 19 de novembro. Alexandre também
explanou sobre os resultados do Seminário de Direitos Culturais, informando que a inserção deste
tema na grade curricular do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, já está
sendo discutida. A secretária Mônica Debs realizou a leitura de uma carta enviada para o conselho
onde disserta sobre o calendário das oficinas de mobilização social do Programa Usinas Culturais
do Município de Uberlândia/MG, que ocorrerão nos dias 16 de novembro à 05 de dezembro, tal
leitura foi assentida por unanimidade do conselho. O conselheiro Jemerson Carlos convidou a
plenária para participar do 3º Udi URBAN que será realizado no dia 26 de novembro. Passado ao
próximo ponto da pauta a conselheira e secretária Franny Christiny apresentou os novos
componentes do conselho, e alertou a plenária sobre a entrega de justificativas, relatou também
sobre o número de ausências de cada conselheiro. Passado ao último ponto da pauta, ponto este
solicitado pelo conselheiro Andrielle Barbosa, a secretária Mônica Debs apresentou uma planilha

contendo um comparativo dos recursos gerais da Prefeitura, da Secretaria de Cultura e do Fundo
Municipal, dos anos de 2005 a 2017. O conselheiro Andrielle Barbosa solicitou que os conselheiros
pensassem em uma linha de defesa com relação aos investimentos na área de cultura. O Presidente
Guimarães Lobo informou que a meta dos recursos para a Cultura eram de 1% e que hoje deveria
estar no valor de 1,2%, no entanto o valor alcançado tem sido de aproximadamente 0,65%. O
presidente também informou que solicitou uma reunião com o Prefeito Odelmo Leão, para defender
e pleitear recursos e aumento do orçamento para a pasta da Cultura. O Conselheiro Felipe
Machado, representante da Câmara Municipal de Uberlândia, informou que a LOA e o PPA serão
votados nas últimas sessões do mês de novembro. O conselheiro Gabriel Caixeta, indicou o
conselheiro Andrielle Barbosa para acompanhar o presidente na reunião com o Prefeito Odelmo
Leão. O conselheiro Alexandre Molina agradeceu o conselheiro Andrielle Barbosa pela sugestão de
pauta, agradeceu também a presença do vereador e denotou a importância de cada conselheiro no
âmbito cultural da cidade. A secretária Mônica Debs solicitou um ponto de pauta, tendo como título
Lei de Ocupação de Solo. Mônica Debs também solicitou voluntários para comparecer em uma
reunião junto ao Ministério Público, o conselheiro Gabriel Caixeta e o presidente Guimarães Lobo
de dispuseram a comparecer junto à Secretária de Cultura nesta dita reunião. O presidente
Guimarães Lobo, realizou um encaminhamento para o vereador Felipe Machado, requisitando a
possibilidade de uma reunião junto a outros vereadores para discutirem recursos para a Cultura. O
conselheiro Felipe Machado informou a possibilidade desta reunião ocorrer no dia 07 de novembro,
o mesmo ficou de confirmar com o conselho tal data, informando que o trabalho em conjunto gera
frutos. Esgotado os pontos de pauta, a reunião foi finalizada ás 20h19min. Nada mais havendo a
tratar, eu, Franny Christiny, relatora desta reunião, lavrei a presente Ata, a qual será enviada por email aos conselheiros que compõe o CMPC e submetida à validação na próxima reunião ordinária.
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