CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS
CMPC – BIÊNIO 2016-2018
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
No dia 26/09/2018 realizou-se em Uberlândia, na Oficina Cultural, a 21ª Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, biênio 2016-2018. Estiveram
presentes os conselheiros titulares e suplentes: Mirson Martins Fernandes, Jemerson
Carlos Silva, Laís Batista Costa, Marcelo de Sousa Camargo, Beatriz de Macedo
Oliveira, Vasco Luís Guimarães Lobo, Gabriel Caixeta Magalhães, Cristiane Fátima
Lucas da Silva Oliveira, José Raimundo de Souza, Leciane Leandra Medeiros, Franny
Christiny Camargo da Silva, Felipe Machado Teixeira e Alexandre José Molina.
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 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 20ª Reunião Ordinária; 3. Informes; 4. Recomposição da
Representação do CMPC; 5. Eleição CMPC. No primeiro ponto de pauta, a mesma foi
aprovada por unanimidade. No segundo ponto de pauta, a Ata da 21ª Reunião Ordinária
foi aprovada com 10 votos a favor e 2 abstenções. No terceiro ponto de pauta sobre os
informes o conselheiro Jemersom Bob, convidou toda a plenária para participar do 4º
UDI-Urbam e também o UFlow a ser realizado nos dias 19, 20 e 21 de outubro. A Srta
Lorrayne da sociedade civil, convidou todos os conselheiros para um evento de Música
com o Sr. Cainã Cavalvante no dia 14 de outubro na Alfaiataria. A conselheira Leciane
Medeiros informou sobre a posse dos componentes da CAS, convida a plenária para a
Festa do Congado no dia 13 e 14 de outubro. Em Outubro iniciará o Festival de Dança,
varias atrações por toda a cidade. Leciane também informou que será lançado alguns
editais sendo eles de oficineiros, de carnaval entre outros. Ainda nos informes a Srta
Lorrayne explanou sobre a captação de recursos, onde conseguiu captar 35 Mil reais,
pediu para a CAS uma dilação de prazo e este pedido foi negado, ela informou que 14
Mil desta captação realizada que seria repassado nos 4 primeiros meses do ano de 2019
foram perdidos, assim pedi orientação da plenária sobre o que pode ser feito. O
presidente Guimarães Lobo orientou que ela encaminhasse o pedido de dilação para os
novos componentes da CAS, para obter outra resposta ou posicionamento. O
conselheiro Alexandre Molina convidou a plenária para a Ocupação da Casa de Cultura

Graça do Aché, e acompanhar a Exposição “Retratos da Congada”. O conselheiro
Gabriel Caixeta informa que realizou o 4º Festival Timbre e que mais uma vez foi um
sucesso, mais de 25 shows, cumpriu com totalidade o projeto. Gabriel reforçou o
convite do conselheiro Alexandre Molina, diz que visitou a Casa de Cultura Graça do
Aché e diz que o espaço tem muito a agregar pra cultura de Uberlândia. No quarto
ponto de pauta a secretária Franny Camargo informou sobre alguns setoriais que não
estão participando do conselho, e que os mesmo estão desfazendo a paridade do
conselho. Foi proposto em discussão com a plenária retirar a Diretoria da pessoa com
deficiência e mobilidade urbana e acrescentar mais uma cadeira da Secretaria de
Cultura; Retirar a Diretoria de Juventude e convidar o Instituto Federal do Triângulo
Mineiro - IFTM; o presidente juntamente com a SMC irá convidar a ACIUB para
compor o conselho substituindo o SESC. Passado ao quarto ponto de pauta a
conselheira Leciane Medeiros informou que a Eleição para a composição do conselho
deve ser iniciada dois meses antes, ou seja, a posse será dada na em dezembro do
presente ano. Leciane informou que as inscrições dos candidatos serão realizadas entre
os dias 23 a 31 de outubro, e as assembleias serão nos dias 6 e 7 de novembro. Ficou
definido por unanimidades o quórum para realização das assembleias é de 50% + 1,
sendo s setoriais divididos em porte: pequeno = 10; médio = 20 e grande = 30. O local
para a realização das assembleias será a Oficina Cultural, no período noturno, horário
ainda por definir. O conselheiro Alexandre Molina propõe um ponto de pauta, onde o
mesmo se trata de um convite aos novos componentes da CAS, para se colocarem a par
de tudo o que o conselho delibera, dando opiniões e aprendendo algo que possa
contribuir para as seleções dos projetos. Molina também frisou que os candidatos para o
conselho devem ter verdadeira atuação e participação ativa no âmbito cultural de
Uberlândia, e não apenas artistas por hobbies. Esgotado 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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