CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS
CMPC – BIÊNIO 2016-2018
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia 22/11/2017 realizou-se em Uberlândia, na Casa da Cultura, a 12ª 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, Maria Olímpia Mendes, Vasco Luís Guimarães Lobo,
Andrielle Barbosa de Paula, Robisson Albuquerque Mendonça Filho, Caroline Silva de
Freitas, Gabriel Caixeta Magalhães, Cristiane Fátima Lucas da Silva Oliveira, José
Raimundo de souza, Leciane Leandra Medeiros, Franny Christiny Camargo da Silva,
Rosa Maria Marra Dias, Mirella Olício Guimarães, Andréa Aparecida dos Santos Lima e
Alexandre José Molina. Constatada a presença de quórum regimental com o total de
17 conselheiros em segunda chamada, foi dado início à reunião, às 19h. 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 11ª reunião ordinária CMPC biênio 2016-2018; 3Informes; 4- Elaboração do calendário de reuniões ordinárias do CMPC para 2018. No
primeiro ponto, a pauta foi aprovada pela plenária por unanimidade. Passado ao
segundo ponto, a Ata foi submetida à votação sendo aprovada por 16 votos a favor e 1
abstenção. Passado ao terceiro ponto de pauta, o presidente Guimarães Lobo informa
que a votação da LOA será votada no mês de dezembro. A conselheira Leciane
Medeiros informa sobre as tomadas de contas especiais, onde se trata de prestações
de contas irregulares que já estão em juízo. Leciane também que relata que o fato
destes processos existirem é em função de má-fé, ingerência e má gestão. A
conselheira ainda informa que em 2018 será disponibilizado uma plataforma de
transparência para a comunidade sobre os projetos da secretaria e aplicações do
PMIC. Leciane relatou também sobre problemas com os captadores praticando
ingerência para com os proponentes. O conselheiro Robisson Albuquerque sugeriu a
criação de um fundo empresarial, onde o beneficiado seria primordialmente o artista.
O conselheiro Andrielle de Paula sugeriu a exclusão do Incentivo Fiscal, e sugeriu a
dedução do valor do IPTU/ISS. O presidente Guimarães Lobo, sugeriu que tais
propostas venham ser discutidas com a plenária na próxima elaboração da Lei. A
conselheira Rosa Dias informou sobre a utilização do Teatro Municipal, e solicitou 2
membros do conselho para participar da abertura dos envelopes no Teatro. A
conselheiro Alexandre Molina denota sobre a escassez de espaço público para ações
culturais. A Srta Lorrayne, da comunidade civil, questionou sobre o Teatro Rondon
Pacheco e denotou sua indignação quanto ao valor exorbitante cobrado pelo CREA

para utilização do anfiteatro. O presidente sugeriu a criação de convênios e parcerias
público-privado. A conselheira Leciane Medeiros informou que o convênio do Teatro
Rondon ainda está em trâmite e que seu orçamento de reforma está em torno de 1
Milhão. Leciane Medeiro também informou que o projeto de reforma do Teatro
Grande Otelo tem previsão para Julho/2018. O conselheiro Jemerson Carlos convida a
plenária para o 3º Udi Urban. Passado ao quarto ponto da pauta, sobre a elaboração
do calendário de reuniões ordinárias do CMPC para 2018 ficou acordado por
unanimidade que as reuniões ordinárias se manterão na última quarta feira de cada
mês. O presidente questionou a plenária sobre as férias do conselho se manter em
janeiro, assim a plenária aprovou por unanimidade tal questionamento. O presidente
sugeriu uma mobilização dos setoriais para a votação da LOA na Câmara. A conselheira
Cristiane Oliveira se dispôs a informar a possível data desta votação. Esgotados os
pontos de pauta, o presidente Guimarães Lobo declarou a reunião encerrada às
20h32min. 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 do CMPC.
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