CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS
CMPC – BIÊNIO 2016-2018
ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

No dia 13/06/2018 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 5ª Reunião
Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, biênio 2016-2018. Estiveram
presentes os conselheiros titulares e suplentes: Jemerson Carlos Silva, Laís Batista Costa,
Beatriz de Macedo Oliveira, Vasco Luís Guimarães Lobo, Andrielle Barbosa de Paula,
Robisson Albuquerque Mendonça Filho, Caroline Silva Freitas, Cristiane Fátima Lucas da
Silva Oliveira, Mônica Debs Diniz, Leciane Leandra Medeiros, Franny Christiny Camargo da
Silva, Pollyana Fabrini Silva, Andréa Aparecida dos Santos Lima e Júlio César de Almeida.
Constatada a presença de quórum regimental com o total de 14 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. Lei de Vinculação Orçamentária; 2. Início das discussões
sobre a reformulação da Lei do PMIC e da CAS; 3. Edital PMIC 2018/2019. No primeiro
ponto de pauta sobre a Lei de Vinculação Orçamentária, o presidente Guimarães LOBO
informou que tal ponto foi solicitado pelo conselheiro Alexandre Molina, e o mesmo
justificou sua ausência nesta reunião, mas a fim de esclarecimento e resolução o presidente
solicitou um encaminhamento para o Presidente da Câmara e ao Secretário de Finanças, onde
o Conselho solicitaria um respaldo do não cumprimento da LDO/2017, Lei 12860/2017, onde
previa 1% do orçamento da prefeitura para a pasta da cultura. No segundo ponto de pauta, a
secretária Mônica Debs, informou para a plenária que houve a publicação do Edital de
inscrição para a nova composição da CAS, visto que a composição vigente vence em
Agosto/2018. Mônica solicita membros do CMPC para analisar as propostas de candidatos
inscritos. O presidente Guimarães Lobo, problematiza a composição da CAS, e assim propõe
um novo modelo para composição dos pareceristas, sugerindo que sejam contratados por
edital. O conselheiro Júlio César tem certa preocupação com relação a terceirização do
serviço e assim propõe continuar no mesmo formato. O conselheiro Andrielle Barbosa
questionou como o CMPC pode contribuir em relação à captação de recursos, pois sente que
esta é uma grande dificuldade dos artistas. O presidente Guimarães Lobo sugeriu que a
plenária decidisse sobre os componentes da comissão do CMPC que auxiliara na seleção dos

candidatos à CAS 2018/2020, onde por aprovação unanime da plenária ficou definido como
representantes o Presidente Guimarães Lobo, a Conselheira Cristiane Oliveira e a
representante da comunidade Lorraine. Esgotado o horário da reunião decidiu-se com 12
votos a favor, um contra e uma abstenção que o 3º ponto de pauta desta reunião será o
primeiro ponto da próxima reunião ordinária. Sendo assim, o presidente encerrou a reunião às
20h59min. 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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