
                                                                                                         

 
  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS 

CMPC – BIÊNIO 2016-2018 

  ATA DA DECIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

No dia 28/03/2018 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 15ª Reunião Ordinária do 

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

conselheiros titulares e suplentes: Jemerson Carlos da Silva, Marcelo de Sousa Camargo, 

Beatriz de Macedo Oliveira, 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, Mônica Debs Diniz, 

Leciane Leandra Medeiros, Franny Christiny Camargo da Silva, Aristides Del Tedesco Neto, 

Felipe Machado Teixeira, Alexandre José Molina e Rosiane dos Santos Vasconcelos. 

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, pela Primeira Secretária Franny Christiny. Foi apresentada a proposta de 

pauta, com os seguintes pontos: 1. Aprovação da pauta; 2. Aprovação da ATA da 14ª Reunião 

Ordinária do CMPC- Biênio 2016-2018; 3. Informes; 4. Lei complementar 625/17 e Portaria 

43.103/18 – Desdobramentos; 5. Suplência de projetos PMIC - Edital 2016; 6. Projeto de Lei 

para eventos temporários em espaços abertos; 7. Teatro Rondon Pacheco e Teatro Grande Otelo; 

8. Apresentação e avaliação sobre a execução das 24 prioridades principais de implantação do 

Plano Municipal de Cultura no Triênio 2016/2018, registradas no Decreto no 16.608 de junho 

de 2016; 9. Conferência Municipal de Cultura para avaliação e atualização do PMC (Plano 

Municipal de Cultura) junto à comunidade. Esclarecimento da SMC sobre o Decreto 17.451 de 

26 de janeiro de 2018 – que altera o valor de locação do Teatro Municipal; O presidente sugeriu 

para a plenária postergar os pontos de pauta 8 e 9 para a próxima reunião ordinária, visto que 

os mesmos foram solicitados pela secretária e conselheira Laís Batista e a mesma não pode 

estar presente na referida reunião. Diante do exposto, a plenária aprovou por unanimidade a 

pauta tratada. No segundo ponto de pauta, a Ata da 14º reunião ordinária foi aprovada com 10 

votos a favor e 02 abstenções. No terceiro sobre os informes da plenária, o Presidente 

Guimarães Lobo informou para a plenária que o Projeto Video-poema do Cerrado está 

disponível no Youtube para os conselheiros apreciarem, ressaltando ser este um projeto 

aprovado pelo PMIC. A Secretária de Cultura Mônica Debs, apresentou e convidou os 



                                                                                                         

 
  

conselheiros para participar de algumas ações da SMC, tais como o Encontro Regional de 

Museus realizado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), 

Encontro para Produtores e Artistas afim de discutir formas de otimizar a utilização do Teatro 

Municipal, ressaltando a importância dos setoriais neste encontro. Mônica Debs também 

apresentou os desdobramentos sobre os valores de utilização do teatro, e apresentou a Ata 

contendo a retificação dos valores cobrados que será encaminhada aos conselheiros via e-mail. 

Mônica informou sobre o Festival de Dança que já este acontecendo alguns trabalhos internos 

sobre a realização deste festival. A SMC apresentou também a Implementação de uma 

plataforma de Mapa Cultural, onde através de um aplicativo podemos saber todas as atividades 

culturais que acontecem na cidade; este projeto tem parceria com a TIM S.A. Mônica também 

informou que os pró-labore de 2017 já estão todos pagos. No quarto ponto de pauta sobre os 

desdobramentos da Lei complementar 625/17 e Portaria 43.103/18, o presidente Guimarães 

Lobo leu para a plenária o Ofício 001/2018-CMPC e a resposta apresentada pela PGM – 

Procuradoria Geral do Município, onde a mesma afirma que a responsabilidade tende para a 

SMF – Secretaria Municipal de Finanças. Estes documentos apresentados serão encaminhados 

via e-mail a todos os conselheiros. No quinto ponto de pauta que trata sobre a Suplência de 

projetos PMIC - Edital 2016, o conselheiro Gabriel Caixeta informou que a CAS não realizou 

o chamamento dos projetos suplentes em caso de desistência, chamamento este previsto na Lei 

do PMIC. Em resposta a conselheira Leciane Medeiros informou que já houve uma resposta da 

CAS informando que a SMC/PMIC estava no final do exercício financeiro, e que não haveria 

período hábil para a execução e captação de recursos. O conselheiro Gabriel Caixeta solicitou 

um encaminhamento com a seguinte titulação: Justificativa da CAS para o não chamamento do 

projeto suplente de acordo com a Lei do PMIC, sendo este encaminhamento aprovado com 12 

votos a favor e 03 contrários. Passado ao sexto ponto de pauta que trata do Projeto de Lei para 

eventos temporários em espaços abertos, o conselheiro Gabriel Caixeta questionou o Vereador 

e conselheiro Felipe Felps, sobre autorização e licença para eventos temporários em Uberlândia. 

Em resposta o conselheiro Felipe Fepls, informou que há diversos fatores a serem considerados 

sendo um exemplo as exigências e intervenções do Ministério Público. O vereador também 

informou sobre a solicitação da reunião com o prefeito Odelmo Leão, e avisa que a câmara não 

recebeu um respaldo sobre tal solicitação. A secretária Mônica Debs informou que a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbanístico estipulou regras que impedem as 

realizações de eventos temporários em espaços abertos tal como o término até as 21 horas e 

evacuação até as 22 horas. No sétimo ponto de pauta a secretária Mônica Debs  apresentou o 



                                                                                                         

 
  

projeto de reforma do Teatro Grande Otelo, informou que a estrutura do projeto foi feita em 

parceria com UFU – Universidade Federal de Uberlândia que apresentou ótimas ideias para 

otimizar o espaço. Mônica também informou que a SMC não seguirá com o pedido de sessão 

do Teatro Rondon Pacheco, visto os trâmites impertinentes e que não levam a uma elucidação. 

Esgotados os pontos de pauta, o presidente encerrou a reunião às 20h58min. 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. 

 

 

 

 

 

Vasco Luís Guimarães Lobo                             Franny Christiny Camargo da Silva 

             Presidente do CMPC                                             1º Secretária do CMPC 

 


