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FORUM CULTURAL DE PATOS DE MINAS 
Reflexão e diálogo entre o Movimento Cultural do município 

e a administração pública. 

 

 

Patos de Minas, 02 de maio de 2017. 

 

Presados produtores culturais, artistas e demais cidadãos inte-

ressados ao movimento cultural e artístico de Patos de Minas. 

A equipe, denominada Comissão Relatora do Fórum Cultural de 

Patos de Minas, 2017, composta por 33 delegados, nomeada na plená-

ria final desse Fórum, por meio de sua Diretoria, vem apresentar o re-

latório do evento contendo as sugestões e a demanda do Movimento 

Cultural do Município. 

Realizado nos dias 10 e 11 de março de 2017, no Teatro Muni-

cipal Leão de Formosa e no Museu Casa de Olegário Maciel, os inte-

grantes do Fórum decidiram que esta equipe, a Comissão Relatora, 

fosse responsável pela compilação dos dados, pela revisão e apresenta-

ção do seu documento Final (Relatório) ao Senhor Prefeito Municipal e 

posteriormente a publicação. 

Além de estreitar o diálogo, entre o Movimento Cultural e a Ad-

ministração Pública Municipal, o presente Relatório é a contribuição 

espontânea do Movimento Cultural com a nova gestão administrativa 

do Município. 

As propostas, contidas no documento, são medidas que possibi-

litam diretrizes para amenizar as deficiências do setor e concomitan-

temente promover o seu desenvolvimento.  

Os participantes do Fórum 2017 acreditam que a reflexão das 

propostas e o diálogo entre os atores culturais são, com certeza, um 

caminho eficiente para a busca de soluções do setor. 

Os participantes agradecem o apoio e parceria da Administração 

Municipal, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser, 

a oportunidade da realização de tal evento que proporcionou o diálogo 

e criou um clima de grande estímulo entre as partes interessadas. 

Segue o relatório: 
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 RELATÓRIO 

Capítulo 1 

DA ORGANIZAÇÃO 

Para efetivar o encontro, foi criado em janeiro de 2017, uma comissão 

organizadora, constituída por artistas, representantes de entidades e produ-

tores culturais. (segue o quadro com a relação dos integrantes).  
 

1.1. Comissão organizadora do Fórum 
 

Nome Representação/Área Telefone e-mail/facebook 

Arminda Gomes Carvalho Artes Plásticas 9 9911 3025  Arminda Alves G.C.) 

Bertiher Teixeira Amaral Cultura Hip Hop 9 9244 5951  BertihierGraffit 

Ciro Nunes Vaz  Música e Coletivo Peleja 9 9228 8017 Ciro Nunes  

Consuelo Nepomuceno Núcleo de Arte e Cultura 9 8814 6116  Consuelo Nepô 

Fábio Amaro Secretário da Semctel 3822 9664  fabioamaro@hotmail.com 

Geenes Alves Diretor de Patrimônio 3822 9665  Geenes Alves  

João Otávio Coelho Museologia 9 9214 6686  João Otávio C. 

Lívio Soares de Medeiros Fotografia e Literatura 9 9966 5815 Lívio Soares M.  

Lúcia Queiroz Dança 3821 1887 Lúcia Queiroz P.  

Mara Porto Artes visuais 9 8815 8994 Mara Porto  

Gilson Rodrigues Cultura Popular  9 9669-5460 Associações de Folias 

Rodrigo Caixeta Teatro 9 8427 0404  3821 7095 antigos 

Vane Pimentel Evento e Literatura 9 9144 8288  Vane Pimentel M.  

Vivaldo Machado Maia Artesanato  9 9158 9126 Vivaldo Artesão  

Walter Ventura Hip Hop e COMPIR 3821 9973  wlventura@yahoo.com.br 

Lucas André de Paula Música 

 

9 8409 2000 Lucas André de P. 

Cássio Denner Movimento Hip Hop 3821 6820 Loja Sombra 

 

No primeiro encontro do grupo, reunido em 31 de janeiro de 2017, no 

Museu Casa de Olegário Maciel, efetivou-se a comissão com a presença dos 
senhores Consuelo Nepomuceno, Vane Pimentel, Fábio Amaro, Geenes Alves, 

João Otávio, Ciro Nunes, Bertiher Teixeira, Vivaldo Machado e Gilson Rodri-
gues; 

mailto:wlventura@yahoo.com.br
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1.2. Pauta da primeira reunião da Comissão Organizadora: 

Item I – Leitura da sugestão de conteúdo para o Fórum; 
 

Item II – Identificar e definir as primeiras providências: 
 

1.2.1. Local e data do evento; 

1.2.2. responsável pela infraestrutura: mesas e cadeiras para abertu-

ra do evento; mesas e cadeiras para os três ambientes dos Grupos de Traba-

lho (GTs); café, projetor, crachás, papel rascunho, canetas, água, cópias das 

leis para os diálogos, púlpito, quatro microcomputadores, som e microfones; 

etc. 

1.2.3. fotocopiar os documentos (conteúdo e as leis culturais do Mu-

nicípio); 

1.2.4. emissão dos documentos referentes aos diálogos, com 10 dias 

de antecipação aos mediadores, relatores e secretários; 

1.2.5. registros em foto e vídeo; 

1.2.6. identificação e convites aos líderes, responsáveis pelos GTs. 

1.2.7. comissão organizadora do Fórum; 

1.2.8. roteiro para orientação dos trabalhos; 

1.2.9. recepcionistas, orientadores, responsável pelo retroprojetor; 

1.2.10. mestre de cerimônia. 

 

1.3. Resultado da primeira reunião da Comissão: 
 

Definição das funções: 

1.3.1. Ficou definido o local e data do evento, sendo: dias 10 e 11 de 
março de 2017; 

 
1.3.2. Responsáveis pela infraestrutura: Geenes Alves, Fábio Amaro, 

Vane Pimentel e Alcino Lopes;  
1.3.3. Mediadores: Consuelo Nepomuceno, Vane Pimentel e Ciro Nu-

nes; 

1.3.4. Relatores: Civuca Costa, Dennis Lima e Fábio Amaro; 

1.3.5. Secretários: Bruno Henrique Gomes, Bertiher Teixeira do Ama-

ral, Moacir Felisbino, João Otávio Coelho e Vivaldo Machado Maia. 

1.3.6. Os participantes dividiram a estrutura do Fórum em 3 (três) 

Grupos de Trabalho, denominados GTs, com base em um estudo (documen-

to) proposto pelo artista e produtor cultural, Vane Pimentel Matias.  

1.3.7. Posteriormente a distribuição dos grupos e tarefas, foi criada a 

metodologia do Fórum Cultural 2017, detalhada a seguir. 

 

1.4. Roteiro e orientação dos trabalhos: 
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1.4.1. GRUPO DE TRABALHO I - Tema: MAPEAMENTO CULTU-

RAL DE PATOS DE MINAS, para identificar as atividades, manifestações, 

órgãos, instituições, características culturais entre outros: 
 

Proposta de roteiro ao mediador: 

 Apresentação do documento proposto pelo Fórum (15min.); 

 Leitura e aprovação das metas, observando os anexos (15min.); 

 Sugestão de nomes para a equipe de adesão do Município ao SNC e 

elaboração do Plano Municipal de Cultura (15min.); 

 Sugestão de nomes para composição do Conselho Municipal de Po-

lítica Cultural; 

 Leitura da proposta de mapeamento: (ver anexo XII); 

 Inscrição das falas dos participantes, (3min. cronometrados pelo 

secretário ou 2min. conforme o número de participantes do GT) totalizando 

uma hora; 

 Levantamento e definição de tópicos e relatos a serem apresenta-

dos à plenária, totalizando 45min. 

Mediador: Vane Pimentel; 

Relator: Dennis Lima; 

Secretário: Bruno Henrique. 

 

1.4.2. GRUPO DE TRABALHO II - Tema: POLÍTICA PÚBLICA 

PARA A CULTURA, apreciar: 

a) Leis Municipais de Cultura; 

b) Plano Municipal; 

c) Sistema Municipal; 

d) Organograma Cultural. 

 
Proposta de roteiro ao mediador: 

 Apresentação do documento proposto pelo II Fórum (15min.); 

 Leitura e aprovação das metas, observando os anexos (15min.); 

 Sugestão de nomes para a equipe de adesão do Município ao SNC e 

elaboração do Plano Municipal de Cultura (15min.); 

 Sugestão de nomes para composição do Conselho Municipal de Po-

lítica Cultural; 

 Leitura da proposta da minuta para acordo entre o município e a 

federação: (ver anexo I principalmente); 

 Inscrição das falas dos participantes, (3min. cronometrados pelo 

secretário ou 2min. conforme o número de participantes do GT) totalizando 

uma hora; 

 Levantamento e definição de tópicos e relatos a serem apresenta-

dos à plenária, totalizando 45min. (ver anexos II, II, III, IV, V, VI, VII e XI 

principalmente). 

Mediador: Consuelo Nepomuceno; 
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Relator: Civuca Costa; 

Secretários: Bertiher do Amaral e Moacir Felisbino. 

 

1.4.3. GRUPO DE TRABALHO III - Tema: REIVINDICAÇÕES ou 

DEMANDA DO MOVIMENTO CULTURAL: Sugestão da comissão do Fórum: 

Disponibilidade por parte do poder público: 
a) Apoio técnico; 

b) Financeiro; 

c) Infraestrutura; 

d) Logística. 

 

Proposta de roteiro ao mediador: 

 Apresentação do documento proposto pelo II Fórum (15min.); 

 Leitura e aprovação das metas, observando os anexos (15min.); 

 Sugestão de nomes para a equipe de adesão do Município ao SNC e 

elaboração do Plano Municipal de Cultura (15min.); 

 Sugestão de nomes para composição do Conselho Municipal de Po-

lítica Cultural; 

 Leitura dos anexos II, III, IV, V, VI, VII e XI; 

 Inscrição das falas dos participantes, (3min. cronometrados pelo 

secretário ou 2min. conforme o número de participantes do GT) totalizando 

uma hora; 

 Levantamento e definição de tópicos e relatos a serem apresenta-

dos à plenária, totalizando 45min. 

Mediador: Ciro Nunes; 

Relator: Fábio Amaro; 

Secretários: João Otávio e Vivaldo Machado. 

 
 

Capítulo 2 

DO FÓRUM: 

2.1. PROGRAMAÇÃO EXECUTADA: 
 

DIA 10 / 03 / 2017 

No dia 10 de março, aconteceu a abertura do evento conforme a pro-

gramação prevista: 

17h30min – Deu-se início ao credenciamento; 

18h30min – houve a apresentação artística com a Orquestra São 

Gonçalo, de Música Sertaneja; 

19h - formação da mesa e falas das autoridades; 

19h30min - apresentação das metas e do organograma do setor cul-

tural do Município e leitura da proposta do Fórum Cultural de Patos de Mi-

nas 2017; 
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19h50min - dispensa da mesa e formação dos Grupos de Trabalho - 

GTs, com eleição do moderador e do relator; 

20h - apresentação da pauta e dos temas para o dia seguinte. 

 
DIA 11 / 03 / 2017 

No dia 11 de março seguiram-se os trabalhos dos grupos conforme o 

credenciamento: 

8h – Retomou-se o credenciamento dos novos participante, identifica-

ção dos GTs e condução dos integrantes aos locais de trabalho; 

8h30min - início dos trabalhos dos GTs e levantamento das propos-

tas de cada tema:  

10h30min - leitura dos relatórios e debate na plenária: 

12h - almoço; 

13h - reestruturação das propostas por grupo; 

14h - reapresentação das propostas em plenária, tendo 20 minutos 

para cada grupo; 

15h - aprovação das metas e das considerações levantadas; 

15h30min – listagem de nomes dos participantes (delegados) das en-

tidades, setores e dos vários segmentos culturais, para: 

 a composição da Comissão Relatora do Fórum Cultural 2017; 

 encaminhamento das resoluções do Fórum à administração muni-

cipal e 

 sugestão de nomes para a formação do Conselho Municipal de Polí-

tica Cultural; 

16h – aconteceu a indicação e eleição da Comissão Relatora do Fó-

rum Cultural 2017, composta por 33 (trinta e três) delegados, responsáveis 

pela compilação e aprovação das propostas;  

16h30min - Eleição aberta da Diretoria da Comissão Relatora res-

ponsável pela emissão do Relatório à Administração Municipal. Seguem a 

lista dos 33 (trinta e três) delegados aprovados na Plenária Final: 

 

 

 

Capítulo 3 

DO RESULTADO E PROPOSTAS 

3.1. Como resultado, na plenária final do evento, foi eleita a Comis-

são Relatora e a Diretoria responsável pela emissão do Relatório à Adminis-

tração Municipal. Segue a lista dos 33 (trinta e três) delegados aprovados na 

Plenária Final, com a referida diretoria: 

Diretoria eleita: 
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1. Presidente - Vane Pimentel Ma-

tias; 

2. Vice-presidente - Beatriz de Fá-

tima Borges;  

3. 1º Secretário - Eugênio Pacelli 

Civuca Costa;  

 

4. 2º Secretário - Fernando de As-

sis Silva; 

5. 1º Relações Públicas - Ciro Vi-

nícius Nunes Vaz;  

6. 2º Relações Públicas - Maria 

das Graças Araújo Silva. 

Demais delegados eleitos: 

7. Adilson Francisco de Oliveira 

8. Bertiher Teixeira do Amaral Jr 

9. Braz Alves da Silva 

10. Bruno Henrique Gomes 

11. Caio Ramos Machado de Oliveira 

12. Consuelo Nepomuceno 

13. Dennis de Lima e Sousa 

14. Everson Nunes Guimarães  

15. Francisco de Assis Santos 

16. Gabriel Silveira de Sousa 

17. Gilson Rodrigues Pereira 

18. Ivanir Rosa de Oliveira 

19. João Batista Braga 

20. João Otávio de Oliveira Coelho 

21. João Vicente Deocleciano Pacheco  

22. José Antônio Ventura 

23. Marcella Melgaço Silva Cunha 

24. Marcos André Silva Lara 

25. Maria de Lourdes Costa Santos 

26. Matheus Rosa Moreira 

27. Moacir Manoel Felisbino 

28. Moisés Batista 

29. Pedro Paulo Assis 

30. Renata Estevam de Brito 

31. Talita Ribeiro Barcelos 

32. Tertuliano Albuquerque 

33. Vivaldo Machado Maria Cardoso 

 

3.2. Propostas dos grupos: 

3.2.1. Do GRUPO I - MAPEAMENTO CULTURAL DE PATOS 

DE MINAS:  

A proposta contida no documento, norteador do Fórum, foi lida e de-

talhadamente apreciada pelos integrantes do grupo, com as seguintes res-

salvas: 
3.2.1.1. O Mapeamento deverá ter acompanhamento do Conselho 

Municipal de Política Cultural e de uma Comissão Técnica, contendo um es-

tatístico, um redator, um revisor, um técnico em informática e outros profis-

sionais sugeridos pelo conselho e pelos demais colaboradores, no decorrer da 

execução do projeto; 

3.2.1.2. Depois de apresentado o documento que norteou o Fórum, o 

grupo apreciou e votou as metas apresentadas. Seguem as aprovadas: 
 

Meta 1 - Aderir ao Sistema Nacional de Cultura em até 180 dias após o 

Fórum Cultural de Patos de Minas; 

Meta 2 - Criar a Diretoria de Cultura na Secretaria de Cultura para assu-

mir as funções e responsabilidades que são: 

 Implantar o Sistema Municipal de Cultura;  

 acompanhar a criação do Plano Municipal de Cultura e a nomea-

ção do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC; 



8 
  

 atualizar e acompanhar a demanda do movimento cultural; 

 zelar do equipamento cultural do município.  

Meta 3 - Criar a agenda cultural, impressa e virtual, em até 60 dias após a 

entrega do relatório do Fórum Cultural 2017, à Administração Municipal;  

Meta 4 - Efetivar as Leis Culturais:  

 Lei Nº. 5.494, de 08 de dezembro, de 2004 - Lei Municipal de In-

centivo à Cultura e de criação Fundo de Cultura; 

 Lei Nº 5.782, de 2 de agosto, de 2006, que estabelece normas para 

a doação de bens públicos municipais a pessoas jurídicas com finalidade lu-

crativa - 3% ao Fundo Municipal de Cultura; 

 Lei Nº. 4.598, de 30 de Junho, de 1998, que autoriza a criação da 

Bolsa Patense de Produção Literária e ensaios;  

Meta 5 - Reativar o Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC. Su-

gerir a nomeação imediata dos membros; 

Meta 6 - Criar e acompanhar uma comissão para criação do regulamento e 

efetivação do Espaço Cultural do Parque do Mocambo, por intermédio do 

Conselho Municipal de Política Cultural ou que ele mesmo o faça; 

Meta 7 - Criar um espaço para o arquivo da cidade de Patos de Minas - 

Adoc-Pm conforme a Lei Nº 6.630, de 11 de dezembro, de 2012;  

Meta 8 - Criar uma Política de apoio e valorização às entidades que com-

põem o movimento cultural de Patos de Minas;  

 ACAT – Associação de atores de teatro 

 AIME – Associação Internacional de Mulheres do Evangelho; 
 ARTEPATOS – Associação de Artistas e Artesãos de Patos de Minas; 

 Associação Amor Exigente 
 Associação das Congadas (pesquisar); 
 Associação das Fiandeiras e Artesãos – AFIAP; 

 Associação das Folias de Reis; 
 Associação das Marias Artesãs;  

 Associação de bairros Jardim Itamarati e Alvorada 
 Associação do Bairro Itamarati e Alvorada; 
 Associação Peleja Criação Cultural (Coletivo Peleja); 

 Associações de Matriz Africana; 
 Associações Quilombolas (pesquisar); 
 Banda do XV Batalhão; 

 Banda Marcial - Lira Mariana Patense;  
 Casa do Artesão; 

 Centro Cultural Rui Barbosa – CCRB: revitalização e efetivação da 
entidade como espaço da literatura; 

 Centro de Formação das Artes de Palco – 1º Ato; 

 Cia. Cultural GMOLAH; 
 Congado Nossa Senhora do Rosário; 
 Conservatório (Corais, adulto e infantil; Grupo de Serestas etc.); 
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 Corre Coletivo; 
 Efetivação de uma entidade como espaço da música e reivindica-

ções de apoio aos músicos como: lançamentos de CDs, Erbert Richard, Zé 

Tropeiro e Vilar, Nos 4 Nós, Voz de Poder, “Coletâneas” entre outros; 
 Escola de Samba - Acadêmicos do Samba; 

 Escolas de Samba e Grêmios Carnavalescos; 
 Estúdio de Dança Marcela Martins; 
 Fazendinha do Adão Marins; 

 Festa Popular do Bairro Alvorada; 
 Fundação Balaio de Arte e Cultura;  
 Fundação Cultural do Alto Paranaíba – FUCAP; 

 Grupo de Arte da FPM;  
 Grupo de Capoeira - ABADÁ; 

 Grupo de Capoeira - AFRO; 
 Grupo de Capoeira - ARTE MINEIRA; 
 Grupo de Capoeira - CANDEIAS; 

 Grupo de Capoeira - Cordão de Ouro; 
 Grupo de Capoeira - GERAIS; 

 Grupo de Capoeira - IUNA; 
 Grupo de Capoeira - NAGO; 
 Grupo de Dança - Art dos Guetos; 

 Grupo de Dança - Emergentes; 
 Grupo de Dança - Invictus Dance Team; 
 Grupo de Dança - Irmãos de Rua; 

 Grupo de Dança - Manifesto Urbano; 
 Grupo de Dança - Nexus; 

 Grupo de Dança - Supremo Estilo; 
 Grupo de Dança - Tribus; 
 Grupo de Grafiteiros - Los kachopas Crew;  

 Grupo de Rap - Consciência de Rua; 
 Grupo de Rap - Mensageiros da Paz;  

 Grupo de Rap - Mensageiros da Paz; 
 Grupo de Rap - Quebra de Sigilo; 
 Grupo de Rap - Sentença Verbal; 

 Grupo de Rap - Voz da Quebrada; 
 Grupo de Rap - Voz da Quebrada; 
 Grupo de Rap - Voz de Poder; 

 Grupo de Teatro - AKAZU; 
 Grupo de Teatro - TUPAM; 

 Grupo de Teatro da APAE; 
 Grupo de Teatro do CNSG; 
 Grupo de Teatro do Colégio Marista; 

 Instituto Cultural Pedro Angola;  
 Museu da Contabilidade; 

 Museu da Diocese; 
 Museu da Medicina; 
 Museu do Milho; 

 Núcleo de Arte e Cultura – NAC do UNIPAM; 
 Orquestra FILARMONIE;  
 Orquestra São Gonçalo de Violas; 
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 Site de Memoria - EFECADEPATOS; 
 Trupe Retalhos e Remendos; 
 União dos Artistas Plásticos – UNART; 

 Outros grupos ou entidades que venham a compor o quadro cultu-
ral de Patos de Minas, de conteúdo estritamente artístico-cultural e que este-

jam de acordo com as normativas da Política Nacional de Cultura Viva, Lei 
13.018/2014, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13018.htm além 
das demais identificadas pelo Mapeamento Cultural proposto neste Fórum. 

 

Meta 9 - Criar uma política de apoio e valorização aos Projetos Culturais e 
contribuir para a sustentabilidade dessas ações;  

 Apoio ao encontro de carros de bois dos distritos de Areado e Pin-

daíbas; 
 Encontro anual de Congadas; 
 Escola Municipal de Artes (criar); 

 Feira de Arte e Artesanato da AFIAP; 
 FENAPRAÇA; 

 Festival Balaio de Arte e Cultura; 
 Festival BRINCARTE de arte infantil; 
 Festival de Dança de Rua – Street Dance; 

 Festival de Hip Hop; 
 Projeto Cultural Trem das Ruas; 

 Festival Jazz In Blues; 
 Festival Marreco de Cultura Independente; 
 Festival Nacional de Teatro do UNIPAM; 

 Festival de Teatro Municipal; 
 Festival Pato Rock; 
 Festival Patos e Viola; 

 Ponto de Cultura artes para todos; 
 Projeto “Mapeamento Cultural de Patos de Minas” para identificar 

conhecimentos, expressões culturais, patrimônios material e imaterial, co-
munidades tradicionais, grupos de cultura popular, outros segmentos da 
diversidade cultural, da cadeia produtiva, da economia da cultura etc.; 

 Projeto Cultural Fazendinha Adão Marins; 
 Projeto Gato Luz;  

 Projeto Lixo e Luxo; 
 Projeto Manifesto Urbano;  
 Projeto Palco Móvel;  

 Projeto Sintonia; 
 Projeto Social Capoeira X Vícios; 
 Projetos que promovam o intercâmbio cultural e o turismo; 

 Reivindicações de escritores independentes como: Fábio, Wander 
Lúcio, Lívio Soares, Léo Lírima, Zé Brito, Sonia Campos, entre outros; 

 Outros festivais, ações, ou projetos de conteúdo estritamente artís-
tico-cultural identificados pelo Mapeamento Cultural, proposto neste Fórum. 
 

Meta 10 - Elaborar o Plano Municipal de Cultura. 

 

3.2.2. GRUPO II - POLÍTICA PÚBLICA PARA A CULTURA: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13018.htm
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A proposta contida no documento, norteador do Fórum, foi lida e de-

talhadamente apreciada pelos integrantes do Grupo II. 

O grupo também levantou os principais problemas encontrados na 

redação e no conteúdo das leis propostas no documento que orientou o Fó-

rum 2017. São eles: 

3.2.2.1. Lei nº 353/11 – Conselho Municipal de Política Cultural: 

 Aprimorar as atribuições; 

 Fiscalização - é necessária a criação de uma Câmara Técnica de 

fiscalização dentro do Conselho (ver Art.9º, Inciso V); 

 Promover a descentralização das atribuições dentro do Conselho; 

 Fazer com que o Conselho seja mais atuante e ativo, já que as reu-

niões não aconteciam; 

 Designar um espaço físico, estrutura funcional e com endereço de-

finido; 

 Alterações de caráter legal, na redação da Lei: 

a. No Art 3º, Inciso III e IV o grupo sugere a alteração do termo 

“poder público” por “administração pública”. 

b. No Art. 9º, sugerem-se as seguintes modificações: 

 Inciso V – Redação vigente: zelar pelo cumprimento da legis-

lação aplicável à cultura no município. Alteração sugerida: Fiscalizar, 

acompanhar e verificar se as dotações orçamentárias, legalmente aplicadas 

aos projetos culturais, estão sendo devidamente arrecadadas aos fins para 

os quais elas se destinam. 

 Inciso II – acrescentar “Propor e” na Redação vigente: Mani-

festar sobre a elaboração de planos e projetos na área da cultura. Alteração 

sugerida: “Propor e” manifestar sobre a elabora . . . 

 Inciso VIII: Redação vigente: Elaborar o seu Regimento Inter-

no que será regulamentado por Decreto. Alteração sugerida: Elaborar, mo-

dificar e aprovar o seu Regimento Interno.  

c. Acrescentar ao status do Conselho que é „consultivo‟ o caráter 

deliberativo. 

3.2.2.2. Lei nº 5.494/04 – Lei Municipal de Incentivo a Cultura e 

Fundo Municipal de Cultura: 

 Efetuar a revisão da Lei Municipal de Incentivo a Cultura a fim de 

melhorar a sua estrutura proporcionando uma maior clareza daquilo que a 

lei trata. Revisar a Lei de Incentivo juntamente com uma equipe técnica 

apropriada e capacitada. 

 É necessária maior divulgação das leis para a população.  

 Informar detalhadamente o orçamento quantitativo ao Conselho. 

 Até o último dia útil de janeiro do ano posterior o Conselho fica 

obrigado a apresentar a prestação de contas dos valores contidos no Fundo 

de Cultura no ano anterior. 

 Sugestões de alterações na estrutura da Lei 5.494: 

a. No Art. 5º sugere as seguintes modificações: 
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 Redação vigente: Art. 5º A Secretaria Municipal de Fazenda 

indicará o montante dos valores destinados à renúncia fiscal e ao Fundo 

Municipal de Cultura de que tratam essa Lei. 

 Alteração sugerida: Art. 5º A Secretaria Municipal de Fazen-

da disponibilizará, até o último dia útil do mês de novembro, o valor do mon-

tante referente ao ano vigente, o qual deverá ser regiamente depositado na 

conta do “Fundo Municipal de Cultura”. 

 § 1º - Redação vigente: Em conjunto, os valores destinados à 

renúncia fiscal e ao Fundo Municipal de Cultura não poderão exceder o limi-

te de 3% (três por cento) do valor total da arrecadação do Imposto Sobre Ser-

viços de Qualquer Natureza – ISSQN do ano anterior.   

 § 1º - Alteração sugerida: Os valores destinados à renúncia 

fiscal e ao Fundo de Cultura devem ter o percentual exato de 3% (três por 

cento) do total da arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-

reza – ISSQN como prevê esta Lei; 

3.2.2.3. O grupo sugere ainda que no ato da desoneração fiscal seja 

assegurado também, das empresas isentas, o valor devido respectivo aos 3%. 

3.2.2.4. Que a Administração Municipal designe uma equipe técnica 

para análise, elaboração, estruturação de leis e de projetos, relacionados à 

cultura, como também oferecer pesquisa e busca de fontes para captação de 

recursos. 

3.2.2.5. Que o Conselho Municipal de Cultura tenha plenos poderes 

para fazer cumprir o que dispõe a Lei nº 5.782/06. 

3.2.2.6. O grupo 2 também sugeriu que a administração municipal 

promova a reforma e a revitalização de todos os espaços designados à reali-

zação de eventos culturais. 

3.2.2.7. Sobre as metas, o grupo sugeriu: 

Meta 4 – A abertura da conta do Fundo Municipal de Cultura servirá para 

inclusão dos recursos arrecadados do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), da biblioteca, das taxas do Teatro Municipal e de todas as 

demais taxas arrecadadas com a finalidade da promoção da cultura. 

3.2.2.8. Colocar a Lei nº 4.598/1998: Bolsa Literária, em funciona-

mento. 

3.2.2.9. Lei nº 5.782/06 – Contrapartida 3%: 

 Viabilizar a plena aplicação e o cumprimento da referida Lei; 

 Que a secretaria de planejamento urbano forneça ao Conselho 

Municipal de Política Cultural a listagem dos bens públicos municipais doa-

dos às pessoas jurídicas com finalidade lucrativa desde a publicação desta 

lei. 

 

3.2.3. Do GRUPO III - REIVINDICAÇÕES/DEMANDA DO 

MOVIMENTO CULTURAL:  
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Obedecendo a sugestão da comissão do Fórum: Disponibilidade por 

parte do poder público: 

a) Apoio técnico; 

b) Financeiro; 

c) Infraestrutura; 

d) Logística
 

O grupo analisou as Metas: 

a. Aderir ao Sistema Nacional de Cultura; 

b. Criação da Diretoria de Cultura; 

c. Agenda Cultural do Município; 

d. Leis Culturais. 

 

Propostas apresentadas:  
 

3.2.3.1. Criar o Plano Municipal de Cultura para adesão ao Sistema 

Nacional de Cultura; 

3.2.3.2. Atualizar o organograma da Secretaria de Cultura, Turismo, 

Esporte e Lazer, criando a Diretoria de Cultura. (Para não gerar impacto fi-

nanceiro ao Município, o grupo sugere a união da diretoria de Turismo à de 

Eventos em pasta única). 

3.2.3.3. Sobre a escolha do Diretor de Cultura: que o nome indicado 

para o cargo seja respaldado pelo Conselho de Cultura. Que seja uma pessoa 

ligada ao movimento cultural e que tenha conhecimento básico sobre leis 

culturais, nas esferas municipal, estadual e federal como também sobre os 

demais temas relacionados. 

3.2.3.4. A respeito da formação do Conselho: que seja formado prefe-

rencialmente por pessoas participantes do Fórum Cultural 2017, que te-

nham mostrado experiência e seriedade nas decisões ou questões culturais, 

no decorrer dos últimos 2 anos. Outra condição é que, cada membro desta 

comissão tenha: 1º - Conhecimento sobre o movimento cultural e sobre to-

das as áreas e expressões culturais; 2º - percepção e sensibilidade, sobre 

política cultural; 3. Que seja considerado o tempo de engajamento e persis-

tência do candidato nas questões culturais; e 4. Que tenha disponibilidade 

para reuniões. 

3.2.3.5. O Fundo Municipal de Cultura deve ser gerido pelo Conselho 

Municipal de Cultura e a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser, 

como costa na lei de criação do Fundo de Cultura. 

3.2.3.6. Que a taxa de utilização, arrecadada pelo Teatro Municipal 

Leão de Formosa, nos eventos realizados com cobrança de ingresso (10% de 

borderô), seja depositada ao Fundo Municipal de Cultura, já que a taxa foi 

criada para esse fim e não ao Fundo de Patrimônio que também reivindica o 

valor. 

3.2.3.7. Efetivar as leis: 

 Lei Nº. 5.494, de 08 de dezembro, de 2004 - Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura; 

 Lei Nº 5.782, de 2 de agosto, de 2006, que estabelece normas 

para a doação de bens públicos municipais a pessoas jurídicas com finalida-

de lucrativa - 3% ao Fundo Municipal de Cultura; 
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 Lei Nº. 4.598, de 30 de Junho, de 1998, que autoriza a criação 

da Bolsa Patense de Produção Literária e Ensaios; 

3.2.3.8. Efetivar o Conselho Municipal de Política Cultural e criar a 

conta para o Fundo Municipal de Cultura. 

3.2.3.9. Que na formação do Conselho Municipal, dentre os nomes 

indicados pelo Poder Publico sejam incluídos pessoas técnicas, como: advo-

gado, contador, projetista, dentre outros. Já os nomes indicados pela Socie-

dade Civil, que sejam pessoas literalmente envolvidas no Movimento Cultural 

Patense.  

3.2.3.10. Que sejam disponibilizados cursos de aperfeiçoamento e 

aprendizado, para elaboração de Projetos Culturais. 

3.2.3.11. Na formatação da agenda cultural semanal/mensal, que o 

Movimento Cultural e o Conselho de Cultura ofereçam à Secretaria de Cultu-

ra Turismo, Esporte e Laser, informações sobre os eventos do cotidiano. 

3.2.3.12. Que a Administração Municipal apoie os projetos voltados à 

cultura popular, tais como: as Ruas de Lazer, Trem das Ruas, etc., que rece-

bam mais espaços nos bairros e zona rural e que deixem de acontecer so-

mente em áreas conhecidas e situadas na região central. Que a expansão 

para os bairros aconteça em parceria com as Associações de Bairros e Con-

selhos dos Distritos. 

3.2.3.13. Que o Conselho de Cultura possa reivindicar, junto aos 

meios de comunicação, de forma independente e não política partidária, es-

paço na mídia televisiva, como na NTV, TV Integração, TV Paranaíba, Jornal 

Folha Patense e Notícias Timtim, para divulgação das promoções culturais 

do Município. 

3.2.3.14. Que a administração Pública promova a aproximação, do 

empresariado patense com os produtores culturais, para incentivá-los a in-

vestir recursos nas produções culturais realizadas pelo movimento local. 

 

 

Capítulo 4 

SUGESTÕES DA COMISSÃO RELATORA: 

Do Conselho Municipal de Política Cultural: 

4.1. Ao analisar os 21 segmentos e setores culturais de Patos de Mi-

nas, a Comissão Relatora entendeu ser pertinente a ampliação do número de 

conselheiros. Para contemplar somente os principais e mais importantes, a 

mesma resolveu sugerir que passe de 4 para 6 membros da Administração 

Pública e 6 da Sociedade Civil, sendo:  

4.1.1. Artes cênicas: teatro, música e dança;  

4.1.2. Artes Plásticas ou Belas Artes: pintura, fotografia, desenho, 

escultura e moda; 
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4.1.3. Outros segmentos e setores: literatura, artesanato, cultura 

popular, patrimônio material e imaterial (museus), Hip Hop e Produção Cul-

tural; 

4.2. Sobre a substituição dos membros, sugeriu-se que na ocasião 

em que um ou mais membros forem desligados, que os substitutos sejam 

indicados e aprovados em assembleia, com a participação dos delegados in-

teressados, eleitos na plenária do Fórum Cultural 2017.  

4.3. Neste contexto, foi proposto também, que a Comissão Relatora, 

composta pelos 33 delegados, se transforme em uma delegação permanente, 

para quando convidada pelo Conselho, opinar ou resolver eventualmente, os 

casos omissos e quaisquer assuntos que dependam de apuração complexa. 

Sugestão esta aprovada por unanimidade.  

4.4. A comissão relatora sugeriu também mais atenção do grupo à 

diversidade cultural e apoio a outras culturas (como a oriental, africana, in-

dígena, dentre outras) na programação de eventos, como forma de ampliar, 

valorizar, enriquecer e universalizar o conhecimento cultural. 

4.5. Foi sugerida a abreviatura COMPOC, como nomenclatura do 

Conselho Municipal de Politica Cultural.  

4.6. Segue a lista com a sugestão de membros para a composição do 

COMPOC: 

1) Representantes do Artesanato:  

1. Vivaldo Machado Maria Cardoso - Associação de artesãos AFIAP;  

2. Fernando de Assis Silva - Escola da Associação AFIAP; 

3. Moisés Batista – Associação ARTEPATOS. 

2) Representantes do Teatro: 

4. Marcella Melgaço Silva Cunha – Núcleo de Arte e Cultura do UNIPAM;  

5. Renata Estevam de Brito - Grupo TUPAM do UNIPAM; 

6. Milton César Soares - Grupo APOEMA; 

7. Maria das Graças Araújo - Grupo de Cia. Gmolah. 

3) Representantes dos Produtores Culturais:  

8. Douglas Batista - Fundação Balaio de Arte e Cultura;  

9. Vane Pimentel Matias - Idealizador do Projeto Brincarte;  

10. Anderson Ferreira Peres – Produtor do Pato Rock Festival; 

11. Marcelo Soares Magalhães. 

4) Representantes da Cultura Popular:  

12. Gilson Rodrigues - Associação de Folias de Reis;  

13. Pedro Paulo da Silva - Escola Acadêmicos do Samba;  

14. Adilson Francisco de Oliveira – Mestre de capoeira. 

5) Representante da Memória Cultural:  

15. Maria de Lourdes Oliveira Paula – Maria Artesãs;  

16. João Otávio de Oliveira Coelho - Memorial do Milho; 

17. Heitor Rocha Mendonça – Presidente da FUCAP; 

18. Beatriz de Fátima Borges - Historiadora  

19. João Batista Braga. 
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6) Representantes da Literatura:  

20. João Vicente Deocleciano Pacheco - FUCAP; 

21. Paulo Roberto Caixeta – Poeta popular.  

7) Representantes da Música:  

22. Ivan Rosa professor – Conservatório Municipal; 

23. Dennis de Lima e Souza – poeta e compositor; 

24. Ciro Vinícius Nunes – Coletivo Peleja. 

8) Representantes do Hip Hop:  

25. Bertiher Teixeira do Amaral Jr. - Projeto Trem das Ruas; 

26. Marcos André Silva - Projeto Gato Luz. 
 

9) Representantes do Movimento Negro: 

27. Élida Mariana de Abreu - COMPIR. 

28. Walter Luiz Ventura - Cultura Africana (COMPIR); 

10) Representantes do Desenho, Escultura, Fotografia e Moda: 

29. Marli Machado Porto – Presidente da UNART; 

30. Gabriel Campos - Fotógrafo; 

31. Braz Alves da Silva - Produtor de eventos; 

32. Mário Lemos - Produtor de eventos de moda. 

11) Representantes da Pintura: 

33. Adão Marins - Fazendinha Cultural; 

34. Gisele Aparecida T. dos Santos – Professora de Pintura. 

12) Representantes da Dança: 

35. Juliano Martins Neto - Grupo Tribus;  

36. Yasmin Castro Silva - Grupo de Dança Supremo Estilo. 

 

4.7. Modificação da Lei 353/11, que cria o Conselho de Cultura: 

 
Segue a minuta/sugestão ao Conselho - COMPOC: 
Observação: o texto em negrito = sugere-se acrescentar; 

      o texto em itálico = sugere-se suprimir. 

  

 LEI COMPLEMENTAR Nº 353, DE 16 DE MARÇO DE 2011. 

 

Cria o Conselho Municipal de Política Cultural. 

 
O Povo do Município de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus re-

presentantes, aprovou, e, eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei Complementar: 
 
Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Política Cultural, como órgão consul-

tivo de apoio técnico e à política cultural no âmbito do Município de Patos de Minas. 
 
Art. 2º O Conselho Municipal de Política Cultural será paritário, com duas repre-

sentatividades, a saber: 
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I - sociedade civil, cujos membros tenham interesse na política cultural do Muni-
cípio ou, comprovadamente, sejam atuantes no setor cultural; 

I – sociedade civil, membro que  
a. em sua participação cultural, tenha mostrado experiência 

e seriedade nas decisões e questões culturais, no decorrer de, no míni-
mo, 2 anos;  

b. que tenha conhecimento sobre o movimento cultural e so-

bre todas as áreas e expressões culturais;  
c. que mostre percepção e sensibilidade, sobre a política cul-

tural;  

d. que tenha tempo de engajamento e persistência nas ques-
tões culturais;  

e. que tenha disponibilidade para reuniões. 

II – poder público municipal, cujos membros deverão atuar em área cultural, 
educacional, do direito ou de finanças. 

 
 Art. 3º O Conselho Municipal de Política Cultural terá a seguinte constituição: 
 
I – 6 (seis) 4 (quatro) membros efetivos representantes da sociedade civil; 

II – 6 (seis) 4 (quatro) membros suplentes representantes da sociedade civil; 

III – 6 (seis) 4 (quatro) membros efetivos representantes do Poder Público; 

IV – 6 (seis) 4 (quatro) membros suplentes representantes do Poder Público. 
 

 Art. 4º A Presidência do Conselho Municipal de Política Cultural será exercida 
pelo membro indicado por seus pares. 

 
Art. 5º O Prefeito Municipal é o Presidente de Honra do Conselho Municipal de 

Política Cultural. 
 
Art. 6º Todos os membros titulares e suplentes serão nomeados por ato do Pre-

feito Municipal. 
 
Art. 7º O mandato dos membros designados será de 2 (dois) anos, permitida 

uma recondução. 
 
§ 1º Perderá o mandato, o conselheiro designado que faltar 3 (três) reuniões 

consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, num período de 12 (doze) meses, sem prévia justifica-
tiva à presidência do Conselho. 

 
§ 2º Em caso de vaga do titular, será efetivado o suplente para completar o 

mandato.  
 
§ 3º Os suplentes participarão da reunião com direito a voz. 
 
§ 4º Em caso de ausência do titular, justificada ou não, o suplente poderá assu-

mir sua vaga durante a reunião com direito a voz e voto. 
 
§ 5º Os suplentes poderão substituir apenas os titulares da mesma representati-

vidade. 
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  Art. 8º A função de membro do Conselho é considerada de interesse público 
relevante e não será remunerada. 

 
  Art. 9º Compete ao Conselho Municipal de Política Cultural: 
 

I - propor as diretrizes da política municipal de cultura, adequando-a as 
necessidades e condições do Município; 

II - manifestar-se sobre a elaboração de planos e projetos na área da cultura; 

III - pronunciar-se sobre a aplicação de recursos destinados à cultura no âmbito 
do Município; 

IV - participar de seminários, congressos, encontros, fóruns e similares, repre-
sentando o Município de Patos de Minas; 

V - zelar pelo cumprimento da legislação aplicável à cultura no município; 

VI - manifestar-se, no âmbito de sua competência sobre questões em que for 
omissa esta Lei Complementar, além de outras encaminhadas pelo Presidente e pelo Secre-
tário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, no âmbito do município; 

VII - emitir pareceres sobre matérias de sua competência; 

VIII – elaborar o seu Regimento Interno, que será regulamentado por Decreto. 
 
Art. 10. O Conselho Municipal de Política Cultural reunir-se-á ordinariamente, 

uma vez por mês; e extraordinariamente, sempre que convocado pelo Secretário Municipal 
de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, por iniciativa própria do Presidente ou atendendo 
a requerimento de maioria simples dos membros do Conselho. 

 
Art. 11. O quórum de funcionamento e discussão de matéria de sua competência 

será o de maioria simples dos membros efetivos.  
 
Art. 12. O quórum para elaboração e/ou revisão de regimento será de 2/3 (dois 

terços) de seus membros.  
 
Art. 13. Os representantes da comunidade, de classes e órgãos legalmente 

constituídos poderão ser ouvidos para subsidiar as decisões do Conselho. 
 
Art. 14. O suporte técnico e administrativo ao funcionamento do Conselho Muni-

cipal de Política Cultural é da responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer. 

 
Art. 15. Ficam revogadas a Lei Complementar nº 06, de março de 1991 e a Lei 

Complementar nº 273, de 29 de dezembro de 2006.  
 
Art. 16. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 16 de março de 2011, 123º ano da 

República e 143º ano do Município. 
 

Maria Beatriz de Castro Alves Savassi 
Prefeita Municipal 

 
Neide Maria Pereira Miquelanti 
Secretária Municipal de Governo 
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Gabriel de Castro Alves Savassi 
Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

 
João Alfredo Costa de Campos Melo 
Procurador Geral do Município 

 

4.8. Sugestão de alterações na Lei 3.473/11 que cria a Secretaria de 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer: Modificações: 

4.8.1. Item V, do Art. 2º:  

Item V - apoiar, excepcionalmente e mediante lei específica, o esporte 

profissional; (a comissão sugere tratar do mesmo modo, as manifestações ar-

tísticas profissionais); 

4.8.2. Item VII, do Art. 2º:  

Item VII – planejar e executar atividades de lazer para a comunidade; 

(a comissão entende que apoiar as inúmeras manifestações espontâneas exis-

tentes, já é muito oneroso para a administração municipal, não havendo a ne-

cessidade da criação de outros eventos pela administração); 

4.8.3. Item II, do Art. 5º: fazer a programação periódica das atividades 

de lazer, articulando-se com a Secretaria Municipal de Educação relativa-

mente às atividades destinadas à população escolar; (a comissão entende que 

esta função é da SEMEC); 

4.8.4. Item VII, do Art. 5º: - elaborar o planejamento do protocolo ce-

rimonial dos diversos eventos da Prefeitura; (a comissão que a função é da 

Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal).  

4.8.5. Sugestão de acréscimo a Lei 3.473/11: 

SEÇÃO VII 

DA DIRETORIA DE CULTURA - DICULT 

Art. 9º Com o intuído de ampliar o acesso da população às condi-

ções de exercício dos direitos culturais compete à Diretoria de Cultura:  

I – Apoiar e difundir as manifestações artísticas espontâneas, as de 

natureza popular, os projetos, a produção independente e outras ações do 

movimento cultural do Município, em todas as áreas e setores; 

II – manter em boa condição de funcionamento, administrar e zelar 

do Teatro Municipal Leão de Formosa, da Biblioteca Pública “João XXIII”, da 

Praça PEC, do Museu e dos demais espaços, máquinas, aparelhos e demais 

objetos, que compõem o equipamento cultural do município; 

III – apoiar a publicação de obras que registrem a cultura, os valo-

res Históricos e o desenvolvimento cultural, científico e humano do municí-

pio de Patos de Minas; 

IV – administrar e manter atualizadas a leis relativas à cultura; 
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V – colaborar com a organização e manter atualizado o Conselho 

Municipal de Política Cultural para, através dele, incentivar o diálogo e a 

aproximação entre o poder público municipal e a sociedade Patense nos as-

suntos culturais; 

VI – elaborar e organizar a agenda cultural do Município; 

VII – manter atualizado o mapeamento cultural; 

VIII – promover e administrar, no mínimo quadrienalmente, uma 

conferência ou um fórum municipal de cultura para manter o diálogo entre a 

administração municipal e o movimento cultural;  

IX – elaborar, executar e zelar do Plano Municipal de Cultura; 

X – Incluir e administrar a participação do Município de Patos de 

Minas no Plano Nacional de cultura; 

XI – promover a aproximação do município com a Secretaria Esta-

dual de Cultura e com o Ministério da Cultura; 

XII – administrar junto ao Conselho Municipal de Política cultural, 

o fundo municipal de cultura; 

XIII – observando as condições do município, opinar sobre a desti-

nação de recursos públicos, aos projetos e ações culturais para incentivar a 

produção, o registro, a gestão e a difusão das iniciativas culturais. 

  

 

Capítulo 5 

DAS MOÇÕES: 
 

5.1. Aplauso pela criação e promoção do Projeto Trem das Ruas, que 

leva a cultura popular aos bairros de Patos de Minas.  

5.2. Aplauso ao retorno do Projeto Domingo no Parque, evento men-

sal, realizado no Parque Municipal do Mocambo.  

5.3. Aplauso ao Núcleo de Arte e Cultura (NAC) do centro Universitá-

rio de Patos de Minas, pela realização do Círculo de Debates Teatrais.  

5.4. Aplauso à iniciativa da Biblioteca Municipal, pelo Projeto Hora 

do Conto, com o objetivo de estimular nos estudantes, o prazer pela leitura. 

5.5. Aplauso à Fundação Cultural do Alto Paranaíba pela reinaugu-

ração da Escola de Artes – Centro Cultural FUCAP, com sede na rua Dr. 

Marcolino, 405 – centro – Patos de Minas – MG.  

5.6. Aplauso à Diretoria de Memória e à coordenação do Teatro Leão 

de Formosa, pela disponibilização do espaço e empenho na execução Fórum; 
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5.7. Aplauso aos idealizadores e participantes do Fórum Cultural 

2017, momento importante de reflexão e debate entre os segmentos artísti-

cos do movimento cultural de Patos de Minas;  

5.8. Aplauso à Associação Peleja - Criação Cultural pela realização do 

evento “Musicalizando”, no mês de março, no Teatro Leão de Formosa, em 

prol da aquisição de instrumentos musicais destinados aos alunos do Con-

servatório Municipal; 

5.9. Que a Administração Municipal realize, anualmente, o Carnaval 

Popular ou Carnaval de Rua, em parceria público/privada, como forma de 

promover a cultura popular, além de proporcionar momentos de lazer e en-

tretenimento à população patense.  

 

 

Capítulo 6 

ANEXOS: 

6.1. Nas paginas seguintes, seguem anexados, os documentos ilus-

trativos e comprobatórios da execução do fórum: 

6.1.1. Listas de presença de todas as reuniões, digitalizadas; 

6.1.2. Fichas de credenciamento dos Participantes, digitalizadas; 

6.1.3. Registro em Links:  

6.1.3.1. https://www.patosnoticias.com.br/noticia/19535 

6.1.3.2. https://www.patosemdestaque.com.br/noticias/?n=mJd3eGs7Qp 

6.1.3.3. https://www.patosemdestaque.com.br/noticias/?n=aM4HUvh0q5 

6.1.3.4. http://www.noticiasdasgerais.com.br/2017/02/03/com-intuito-de-

avaliar-o-movimento-cultural-de-patos-de-minas-ii-forum-cultural-sera-realizado/ 

6.1.3.5. http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/integracao-

noticia/videos/v/forum-cultural-e-realizado-em-patos-de-minas/5712149/ 

6.1.3.6. http://www.patosdeminas.mg.gov.br/noticias/read.php?id=4392  

6.1.4. Recortes digitalizados do jornal Folha Patense com matérias 

publicadas nos dias 11/02/2017 – página 18; Dia 25/02/2017, página 17; Dia 

04/03/2017, páginas 12 e 16; Dia 11/03/2017, Capa e pág. 12 e 17; Dia 

18/03/2017, página 8; Dia 01/04/2017, páginas 12 e 19.  
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