CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS
CMPC – BIÊNIO 2016-2018
ATA DA DECIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA

No dia 28/02/2018 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 14ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Cultural, biênio 2016-2018. Estiveram presentes os
conselheiros titulares e suplentes: Laís Batista Costa, Vasco Luís Guimarães Lobo, Robisson
Albuquerque Mendonça Filho, Caroline Silva de Freitas, Gabriel Caixeta Magalhães, José
Raimundo de Souza, Mônica Debs Diniz, Leciane Leandra Medeiros, Franny Christiny
Camargo da Silva, Rosa Maria Marra Dias, Mirella Olício Guimarães, Helvico José de Queiroz
Júnior. Constatada a presença de quórum regimental com o total de 12 conselheiros em segunda
chamada, foi dado início à reunião, às 19h. 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 13ª Reunião
Ordinária do CMPC- Biênio 2016-2018; 3. Aprovação da ATA da 4ª Reunião Extraordinária do
CMPC- Biênio 2016-2018; 4. Informes; 5. Esclarecimento da SMC sobre o Decreto 17.451 de
26 de janeiro de 2018 – que altera o valor de locação do Teatro Municipal; 6. Lei complementar
625/17 e Portaria 43.103/18 – Desdobramentos. No primeiro ponto, a pauta foi aprovada pela
plenária por unanimidade. No segundo ponto de pauta, a Ata da 13º reunião ordinária foi
aprovada por unanimidade. No terceiro ponto a Ata da 4º reunião extraordinária foi aprovada
com 09 votos a favor e 02 abstenções. Sobre os informes da plenária, o Sr, Saunders, divulgou
um projeto de teatro a domicilio para a comunidade. O conselheiro Gabriel Caixeta convidou a
plenária para o último evento do 4º Festival Timbre que será realizado dia 18 de março no Céu
Shopping Park. A Secretária de Cultura, Mônica Debs, informou que os projetos de pânico e
incêndio dos prédios tombados foram realizados; informou que o projeto da Estação Sobradinho
está em trâmite no Ministério Público; Informou que a Casa da Banda está passando por
algumas adaptações, tais como isolamento acústico para comodidade da vizinhança e dos
próprios músicos, os músicos e técnicos terão acompanhamentos com psicólogos, psiquiatras,
e 2 assistentes sociais; Informou também que a SMC realizou Editais de chamamento público
e 4 ONG’s foram aprovadas; Mônica informou sobre as captações do PMIC que em 2017 houve
30 projetos aprovados, desses 10 obtiveram captação total, 7 captações parciais e 13 não
captados; Mônica Debs também conviou a plenária a comparecer na apresentação do projeto

arquitetônico do Teatro Grande Otelo que será no dia 13 de março no Mercado Municipal. O
conselheiro Gabriel Caixeta sugeriu que a SMC incentivasse a captação através do IPTU.
Passado ao quinto ponto de pauta, a conselheiro Laís Batista questionou o fato dos valores que
foram alterados da locação do Teatro Municipal não terem sidos repassados ao Conselho e
assim pede esclarecimentos sobre tal aumento. A conselheira Leciane informou que houve um
aumento de 25% para as categorias mencionadas no decreto. O Sr. Ricardo, presidente da ATU
(Associação de Teatro de Uberlândia) sugeriu a criação de uma comissão para realizar consulta
pública sobre gestão de teatro, para inicialmente definir para que e a quem serve o Teatro
Municipal, e assim possam determinar os valores de cada categoria. A criação desta comissão
foi aprovada por unanimidade pela plenária, e determinou-se que os representantes seriam os
conselheiros Laís Batista, Rosa Marra, Leciane Medeiros, Helvico Queiroz e o Sr. Saunders,
tendo sua primeira reunião no dia 05/03 às 15hs. Passado ao sexto ponto de pauta, o Sr.
Cristiano Barbosa, produtor cultural e representante da comissão criada na 4º reunião
extraordinária para discussão da Lei complementar 625/17 e Portaria 43.103/18, informou a
plenária que o oficio foi enviado a OAB, e que solicitou junto a câmara municipal um debate
sobre tal assunto; informou também que estão aguardando o parecer e que o mesmo será
protocolado, assim que recebido, junto a secretaria de finanças. Esgotados os pontos de pauta,
o presidente encerrou a reunião às 20h25min. 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.
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