
                                                                                                                                                                             
  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS 

CMPC – BIÊNIO 2016-2018 

  ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

 

No dia 25/07/2018 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 19ª Reunião 

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

presentes os conselheiros titulares e suplentes: Mirson Martins Fernandes, Willian 

Garcia Santos, Laís Batista Costa, Marilene Aparecida Borges, Robisson Albuquerque 

Mendonça Filho, Caroline Silva 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, Rosa Maria Marra Dias, 

Aristides Del Tedesco Neto 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 pela Vice-Presidente Mônica Debs e 

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

seguintes pontos: 1. Aprovação da Pauta; 2. Aprovação da ata da 16ª Reunião Ordinária; 

3. Aprovação da ata da 17ª Reunião Ordinária; 4. Aprovação da ata da 5ª Reunião 

Extraordinária; 5. Aprovação da ata da 18ª Reunião Ordinária; 6. Informes; 7. Discussão 

e elaboração do Edital PMIC 2018. No primeiro ponto, a pauta foi aprovada por 

unanimidade. Nos pontos seguintes, a ata da 17ª reunião ordinária foi aprovada com 12 

votas favoráveis e 2 abstenções; as atas da 16ª, da 18º reunião ordinária foram 

aprovadas por unanimidade assim como a 5ª reunião extraordinária. No sexto ponto 

referente a informes, a conselheira Laís Batista conviou a plenária para a 2ª amostra de 

cinema a ser realizada pela Trupe de Truões, convida também para o encerramento do 

projeto do PMIC sobre os 15 anos da Trupe. O conselheiro Gabriel Caixeta informa que 

o período de inscrições de bandas para participar do Festival Timbre se encerra no 

presente dia. A secretária Mônica Debs informou que no dia 24/07/18 foi aprovado o 

restauro da Casa da Cultura. Informa também sobre a abertura do Edital para 

Carnavalescos e Escolas de Samba. Mônica Debs informou para a plenária sobre o 

curso de elaboração de editais que será ministrado no mês de agosto. Mônica também 

informou que já saiu à listagem com os nomes dos membros aprovados para participar 

das eleições da CAS. Passado para o último ponto de pauta, a conselheira Leciane 



                                                                                                                                                                             
  

Medeiros informou que serão discutidos as Diretrizes e critérios, explanou a 

importância destas diretrizes pois elas norteiam a CAS na seleção de cada projeto. A 

primeira sugestão dada por Leciane foi que no Edital do PMIC não constasse dentro dos 

Elos da Rede Produtiva a categoria Formação e Pesquisa e Memória, que foi aprovada 

pela plenária. Dentro de Diversicação nas Diretrizes, a conselheira Laís Batista propôs a 

retida do item 6 – Formação em arte e cultura, sendo aprovada por unanimidade tal 

retirada. O conselheiro Robisson Albuquerque propôs a retira do item 8 – pesquisa e 

documentação em cultura, sendo aprovada sua retirada por unanimidade. O conselheiro 

Robisson Albuquerque diz que deve se ter algum tipo de referencia para distribuição 

dos recursos e propõe avaliar a demanda de recursos por áreas e redirecionar os recursos 

das áreas retiradas (Formação e Pesquisa e Memória). O conselheiro Júlio propõe 

estudo dos casos e projetos para aplicação dos recursos. A conselheira Leciane 

Medeiros afirma que a CAS não havia cotização. A secretária Mônica Debs informou 

que precisamos definir o que a CAS vai analisar, ou seja, estabelecer parâmetros, definir 

os métodos e caminhos para que a CAS possa definir a destinação de recursos. Mônica 

ainda apresentou uma idéia proposta pelo Presidente Guimarães Lobo, onde o mesmo 

sugeriu eleger um titular e suplente de áreas diferentes, assim quando solicitado alguma 

área especifica teremos componentes competentes para avaliar a área em questão. A 

conselheira Laís Batista questionou sobre a aprovação de projetos sem qualidade, e se 

pergunta se estas diretrizes norteiam mesmo a CAS. A conselheira Rosa Dias informou 

que o recurso não foi destinado para um projeto bom, por causa de esgotamento da 

porcentagem e foi destinado a projetos que não são bem estruturados. O conselheiro 

Robisson Albuquerque informa que a CAS não conseguirá balizar o quesito de 

importância para distribuição dos recursos. O conselheiro Gabriel Caixeta propõe 

remanejamento dos critérios. Na votação, 6 votos a favor da retirada dos critérios, 6 

votos propõe avançar na Lei e retomar tal discussão mais adiante. Como houve empate 

em tal votação a Presidente da sessão Mônica Debs, decidiu dar continuidade e mais 

adiante retomar tal ponto. A conselheira Leciane Medeiros iniciou a discussão sobre os 

critérios técnicos e de fomento. Sendo eles 30 e 70 pontos respectivamente. A 

conselheira Laís Batista propõe igualar a pontuação 50/50 considerando que a 

capacidade técnica qualifica a boa execução, e qualidade artística deve-se equivaler o 

bom desenvolvimento técnico. O conselheiro Gabriel Caixeta questiona como um 

iniciante pode ter uma boa capacidade técnica, sendo assim mesmo tendo uma ideia 



                                                                                                                                                                             
  

boa, sua falta de habilidade técnica o impossibilitaria de ser selecionado pela CAS. Em 

votação com 11 votos a favor e 01 contrário, ficou aprovado à igualdade da pontuação 

dos critérios técnicos e de fomento. A redistribuição das pontuações foram votadas e 

aprovadas, como sendo A = 16 pontos; B (junção de B e C) = 7 pontos; C (antigo D) = 

13 pontos; D (antigo E) = 7 pontos e E (antigo F) = 7 pontos. Para os critérios de 

fomento houve também uma redistribuição das pontuações, elas foram votadas e 

aprovadas, sendo elas: A = 10 pontos; B = 10 pontos; C = 7 pontos; D = 10 pontos e E = 

13 pontos. Esgotado o horário da reunião, ficou decidido pela plenária que a 

continuação das discussões se dará numa reunião extraordinária, que ocorrerá no dia 

01/08/2018. Sendo assim a Vice-Presidente Mônica Debs encerrou a reunião às 

21h07min. 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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