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

No dia 25/04/2018 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 16ª Reunião Ordinária do
Conselho Municipal de Política Cultural, biênio 2016-2018. Estiveram presentes os
conselheiros titulares e suplentes: Laís Batista Costa, Beatriz de Macedo Oliveira, Vasco Luís
Guimarães Lobo, José Raimundo de Souza, Leciane Leandra Medeiros, Franny Christiny
Camargo da Silva, Rosa Maria Marra Dias, Pollyana Fabrini Silva, Aristides Del Tedesco Neto,
Alexandre José Molina e Júlio César de Almeida. Constatada a presença de quórum regimental
com o total de 11 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 15ª Reunião Ordinária do CMPC- Biênio 2016-2018; 3. Informes; 4.
Lei complementar 625/17 e Portaria 43.103/18 – Desdobramentos; 5. 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; 6. Conferência
Municipal de Cultura para avaliação e atualização do PMC (Plano Municipal de Cultura) junto
à comunidade. No primeiro ponto de pauta a mesma foi aprovada por unanimidade. No segundo
ponto de pauta, a Ata da 15º reunião ordinária foi aprovada com 09 votos a favor e 02
abstenções. No terceiro sobre os informes da plenária, o presidente Guimarães Lobo informou
para a plenária sobre o afastamento da Secretária Mônica Debs e já informou que a conselheira
Rosa Maria Marra está como interina da Secretária de Cultura. Rosa Maria Marra divulgou a
publicação de Coletâneas de livros para escritores acima de 50 anos. Informou sobre o Dia
Internacional da Dança que será comemorado nos dias 27, 28 e 29 de abril com diversas
atividades na cidade. No quarto ponto de pauta sobre os desdobramentos da Lei complementar
625/17 e Portaria 43.103/18, o presidente informou para a plenária que não houve respostas da
SMF (Secretaria Municipal de Finanças) e da SMG (Secretaria Municipal de Governo), o
presidente ainda questionou sobre a utilidade do CMPC na cidade. O presidente também
informou que por causa da portaria citada 4 projetos foram barrados. O conselheiro Alexandre
Molina afirma que ainda acredita na hipótese do diálogo, mas que sugere uma manifestação de
repúdio quanto a esta situação, visto que o prefeito não apresentou nem justificativas plausíveis

para o não recebimento do conselho. A conselheira Leciane Medeiros informou que a SMC não
está poupando esforços para obter uma postura sobre a Lei complementar 625/17 e Portaria
43.103/18. Leciane solicitou um ponto de pauta para a próxima reunião do CMPC que se trata
das Diretrizes do PMIC. Como representante do setorial de audiovisual, Guimarães Lobo
informou que o seu setorial possui um projeto que foi prejudicado pela Portaria citada. O
conselheiro Alexandre Molina explanou que se o Conselho não consegue ser recebido pelo
governo, como o próprio conselho pode convencer os setoriais de que este espaço é legítimo e
confiável, o que poderia motivar os encontros dos setoriais se o próprio conselho é ignorado
completamente pelo executivo. Passados para o quinto e sexto ponto de pauta a conselheira
Laís Batista informou que em 2016, foi realizada uma Conferencia Municipal de Cultura, onde
foram debatidas e estipuladas 24 metas prioritárias a serem realizadas nos próximos 2 anos,
assim solicitou que a SMC apresentasse uma prestação de contas dessas metas. A conselheira
Leciane apresentou as metas e informou ao conselho quais foram executadas e quais estão
sendo. Leciane também informa que a SMC irá articular com o conselho para realizar uma nova
Conferencia Municipal de Cultura. O presidente informou que irá redigir um novo documento,
solicitando uma nova reunião. A conselheira Leciane solicitou outros pontos de pautas, sendo
Reformulação da Lei do PMIC, o Edital do PMIC e CAS. O conselheiro Alexandre Molina
solicitou também um ponto de pauto sobre a Lei de Vinculação Orçamentária. Esgotados os
pontos de pauta, o presidente encerrou a reunião às 21h03min. 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

