
 

Ofício nº 304/2013/FUNDAC

Contagem, 02 de agosto de 2013.

Ao Fórum Popular de Cultura,
 

Em atenção ao documento de autoria desse Fórum, solicitando alteração na

data e nos moldes da 2ª Conferência Municipal de Cultura, informamos que não há

possibilidade de atendimento do pedido, uma vez que a data limite para realização

das Conferências Municipais, segundo a portaria nº52/2013 do Ministério da Cultura

(cópia em anexo), é dia 11.08.2013.

No  que  tange  ao  modelo  de  organização  das  pré  conferências,   e  sua

realização nas regionais, no mesmo dia e horário, esclarecemos que esse modelo

foi resultado de diversas discussões realizadas pela comissão de organização da

Conferência,  formada  por  membros  da  sociedade  Civil  e  representantes  da

FUNDAC, no intuito de facilitar a participação de toda sociedade, que muitas vezes

encontram dificuldade de deslocamento. 

Vale ressaltar que, de acordo com o disposto §4º do artigo 23 da Portaria

nº033/2013 do Ministério da Cultura, “nos Municípios em que se realizarem as Pré-

Conferências  será  considerada  a  soma  total  dos  participantes  dessas  Pré-

Conferências  para  a  definição  do número de delegados a  serem eleitos  para  a

Conferência  Regional/Territorial  ou  Estadual,  sendo  vedada  a  participação  em

mais de uma Pré-Conferência.” 

Ressaltamos,  ainda,  que  a  Comissão  de  Organização  da  Conferência  foi

formada de modo a assegurar a participação da sociedade civil, contando inclusive
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com  representantes  do  Fórum  Popular  de  Cultura.  Tais  representantes  foram

indicados pela Presidente do Conselho Curador, Daniela Graciere,  para compor a

implantação do Sistema Nacional de Cultura, o que inclui a Conferência Municipal de

Cultura. Os indicados  para compor a comissão  foram  Sebastião Willian da Silva,

Oderval Rodrigues de Oliveira Junior e Isa de Oliveira, sendo que os dois primeiros

não puderam participar dos encontros por incompatibilidade de horários e a terceira

representante solicitou o seu desligamento posteriormente.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se façam necessários.

Ao Fórum Popular de Cultura
fpc.contagem@gmail.com
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_________________________________ 
Renata Lima

Presidente da Fundação Cultural do Município de Contagem - FUNDAC


