
                                                                            

                              
  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS 

CMPC – BIÊNIO 2016-2018 

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

No dia 13/12/2017 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 13ª Reunião 

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

presentes os conselheiros titulares e suplentes; Laís Batista Costa, Marcelo de Sousa 

Camargo, Vasco Luís Guimarães Lobo, Andrielle Barbosa de Paula, José Raimundo de 

souza, Franny Christiny Camargo da Silva, Andréa Aparecida dos Santos Lima, Helvico 

José de Queiroz Júnior, Alexandre José Molina e Júlio César de Almeida. Constatada a 

presença de quórum regimental com o total de 09 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, sendo que a mesma foi a 

única representante do governo nesta reunião. Foi apresentada a proposta de pauta, 

com os seguintes pontos: 1- Aprovação da Pauta; 2- Aprovação da ATA da 12ª reunião 

ordinária CMPC biênio 2016-2018; 3- Informes; 4- Aprovação 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 07 votos a favor e 02 abstenções. Passado ao terceiro ponto de pauta, a 

Srta. Lorrayne, representante da sociedade civil, convidou a plenária para participar do 

Festival Ipê Amarelo que ocorrerá no Terrerão do Samba no dia 16 do presente mês, 

ressaltando ser um projeto aprovado pelo PMIC. O conselheiro Júlio César convida os 

conselheiros também para a Amostra Musical - Raízes, nos dias 15 e 16 do presente mês 

no Grupo Pontapé de Teatro. O conselheiro Helvico Júnior convidou a todos para 

participar do evento de Food Truck, que será realizado no Centro de tecelagem, também 

nos dias 16 e 17 de dezembro. O presidente Guimarães Lobo pediu para que o 

representante da câmara, o conselheiro Helvico Júnior, pudesse explanar sobre a 

votação da LOA, onde o Sr. Helvico informou que houve exclusões de blocos de 

emendas, e que a votação ainda não havia sido encerrada. O presidente Guimarães Lobo 

ressaltou que na LDO a pasta da Cultura havia prioridade na LOA, e que estamos 

comtemplando o não cumprimento desta prioridade. O presidente ainda informa 

também que a reunião requisitada com o Prefeito Odelmo Leão não foi atendida.  O 

conselheiro Andrielle de Paula denotou sua preocupação que no ato da votação da LOA 

haviam apenas 07 cidadãos acompanhando dita votação. O conselheiro Alexandre 

Molina, demonstrou intensa indignação com relação a importância dada ao Conselho 

Municipal de Cultura, visto que tal conselho é uma instância de interlocução da 

sociedade, e o fato do próprio presidente do conselho não ser recebido pelo prefeito, 



                                                                            

                              
  

por ele legitimado, comprova seu demérito com a Secretaria de Cultura, e sua gestão. O 

conselheiro Alexandre Molina solicita um encaminhamento, sendo este um protocolo 

de exigência de atendimento do Sr. Prefeito ao presidente do CMPC. O conselheiro 

Helvico Júnior se dispõe a fazer um ofício requisitando o atendimento desta solicitação 

de reunião com o Prefeito. Ambos encaminhamentos foram aprovados por 

unanimidade. A Srta. Lorrayne, solicitou que voltássemos a discutir sobre os espaços 

culturais. O presidente requisitou que este assunto estivesse na próxima pauta do 

conselho. Passado ao quarto ponto da pauta, sobre a aprovação do calendário de 

reuniões ordinárias do CMPC para 2018 ficou aprovado por 08 votos a favor e 01 

abstenção, que as reuniões ordinárias se manterão na última quarta-feira de cada mês, 

exceto no mês de dezembro onde ocorrerá na terceira quarta-feira do mês (19/12). O 

presidente se dispôs a enviar um convite para a ACIUB participar da reunião que irá 

tratar sobre a disponibilização de espaços para eventos culturais. Esgotados os pontos 

de pauta, o presidente Guimarães Lobo declarou a reunião encerrada às 19h57min. 

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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