
ATUAÇÃO COMO 
CONSELHEIRO 



Abrangência da atuação 

▸ Abrangência: Município de BH; Cultura e Arte; 
▸ Conselho é parte de um conjunto de instâncias participativas que 

cooperam com o Estado na formulação, execução e avaliação de 
políticas públicas de um determinado setor ou tema; 

▸ O Conselho soma-se ao legislativo na função propositiva e 
fiscalizadora; 

▸ Áreas com vinculação orçamentária (Educação, Saúde e Assistência 
Social) têm seus conselhos com poder de decisão vinculante 
(conselhos gestores), mas não a Cultura; 
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O AMBIENTE POLÍTICO  

O caráter mais significativo da 
questão das políticas é a 
capacidade de mobilizar 
outros (Apoios) para suas 
pretensões (ligadas aos 
projetos políticos) ou 
prioridades (Demandas)  
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Formas democráticas 

▸ DEMOCRACIA REPRESENTATIVA: Escolho alguém que me 
representa e toma das decisões em meu nome;  

▸ DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Escolho pessoas que 
dialogam comigo e meus pares sobre qualquer decisão a ser 
tomada em âmbito institucional ;  

▸ DEMOCRACIA DELIBERATIVA: A coletividade reúne 
capacidade reflexiva, argumentativa e decisória para deliberar 
sobre questões importantes para a coletividade, assumindo os 
riscos e a possibilidade de reorientar as deliberações caso 
necessário. 
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Funções complementares 
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Legislativo 

Executivo 

Sociedade organizada 



A atuação como conselheiro 

▸ apropriar-se tanto de conhecimentos técnicos 
relativos às políticas públicas como dos trâmites 
administrativos que lhes são próprios.  

▸ Além desse conhecimento técnico, é preciso aprender 
a prática da negociação, uma outra forma de lidar 
com o conflito, o "confronto propositivo", diferente 
dos confrontos característicos da fase mais 
reivindicativa dos movimentos. (ALBUQUERQUE, 
2004, p.57) 
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Movimentos conceituais 
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Movimentos conceituais 
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Plenária 

▸ Em uma plenária são discutidos temas e os 
participantes optam por diretrizes e prioridades para as 
etapas subsequentes.  

▸ Dicionário Houaiss - “a que não falta nada essencial; 
pleno, completo, integral” exatamente por reunir 
visões de especialistas e do conjunto dos interessados 
no tema (no caso, tanto do poder público quanto da 
sociedade civil). 
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Plenária 

▸ Caracterizada pelo encontro de pessoas, independente 
do segmento ao qual representam e, assim, quanto 
maior o grupo reunido, maior é o diálogo, a troca de 
ideias e o fortalecimento de propostas coletivas. 

▸ Lugares de construção, ou seja, sua função principal 
não é contrapor ideia de fulano A com ideia de fulano 
B, mas de encontrar uma proposta que reúna as 
diversas ideias e encaminhamentos discutidos naquela 
plenária. 
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Plenária 

▸ Em reuniões plenárias, há apresentação de argumentos, 
discussão e votação. 

▸ Como nem tudo é possível de ser realizado num curto 
espaço de tempo, é necessário que as votações definam 
os itens considerados prioritários. 

▸ Não quer dizer que o que for escolhido será perfeito ou 
integral, mas a priorização permite que os participantes 
escolham um número determinado de propostas que 
entendam fazer parte de uma agenda de prioridades. 
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Plenária 

▸ Explicação do tema que é ponto de pauta; 
▸ Discussão com pontos de vista a favor, contrários ou até 

mesmo com a retirada de pauta para produção de um 
parecer (se os participantes entenderem que o tema ainda 
não está bem explicado) para subsidiar a decisão. 

▸ Vota-se o tema que é ponto de pauta com um 
encaminhamento específico. 

▸ Não é ideal que as discussões se arrastem, para garantir 
encaminhamentos formais e efetividade. 
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Siglas mais usadas 

▸ PMC – Plano Municipal de Cultura 
▸ FMC – Fundação Municipal de Cultura 
▸ FLI – Festival Literário Internacional 
▸ FIQ – Festival Internacional de Quadrinhos 
▸ FAN – Festival de Arte Negra 
▸ LMIC – Lei Municipal de Incentivo a Cultura 
▸ COMUC – Conselho Municipal de Política Cultural 
▸ SNC – Sistema Nacional de Cultura 
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Siglas mais usadas 

▸ PPAG – Plano Plurianual de Ação Governamental 
▸ LOA – Lei Orçamentária Anual 
▸ CCG – Câmara de Coordenação Geral 
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Principais causas da pouca participação 

▸ Falta de costume em participar.   
▸ Efeito da Cultura paternalista ao longo dos anos.   
▸ Falta de opções reais e concretas de participação.   
▸ Perspectiva individualista e utilitária por parte dos cidadãos.  
▸ Preocupação com a democracia representativa e a 

formalidade.   
▸ Inexistência ou fragilidade das informações precisas sobre a 

realidade municipal, bem como fragilidade na divulgação.  
▸ Falta de confiança na abertura das autoridades / Medo da 

manipulação política por parte das autoridades  
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Participação efetiva e continuada 

▸ É fundamental participar da própria construção das 
alternativas e não apenas ter discernimento basta ter opções 
a escolher; 

▸ O ideal seria ter opções definidas coletivamente, mesmo que 
a partir de uma proposta original de um ou mais 
conselheiros; Assim, não cabe pensar que conselheiro A ou B 
é dono da proposta aprovada coletivamente; 

▸ Uma vez discutida e votada a proposição passa a ser coletiva, 
diferente do ambiente do legislativo, onde há grande 
preocupação com autoria de propostas; 
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Instrumentos / atos 
Definições 
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Normas gerais 

▸ Titulares devem avisar seus suplentes quando faltarem e 
comunicar ao e-mail do COMUC, justificando a falta. 

▸ Vales sociais podem ser utilizados para o exercício. 
▸ O tempo de fala de cada um é no máximo três minutos. 
▸ Reuniões de setoriais ou regionais devem ter ata assinada 

e pontos de pauta discutidos, encaminhada ao e-mail 
COMUC . 

▸ Apenas os pontos na pauta são passíveis de deliberação. 
▸ O ideal é que titulares e suplentes estejam presentes. 

 



MOÇÃO 

▸ Refere-se a questões fora das políticas culturais em 
âmbito municipal ou a outras áreas de atuação do poder 
público.  

▸ Pode ser uma proposta sobre o estudo de uma questão, 
sobre alterações em regulamentação de outras áreas, 
fatos ocorridos e considerados relevantes na sociedade. 

▸ Caracterizam-se como moção de APOIO, de PROTESTO, de 
RECONHECIMENTO ou de PESAR. 



RECOMENDAÇÃO 

▸ Instrumento escrito pelo qual o Conselho 
sugere ao poder público determinada ação;  

▸ Pode ser direcionado a propor mudanças em 
procedimentos internos do órgão gestor, 
direcionamento de políticas, programas ou 
ações, postura de diretorias ou assessorias; 

▸ Refere-se somente a sugestões no âmbito das 
políticas culturais. 
 



Resolução 

▸ Ato por meio do qual se fixa ou estabelece a 
posição institucional do plenário do conselho, 
de caráter geral e normativo.  

▸ Temas:  
A. diretrizes gerais da política cultural;  
B. execução do plano municipal de cultura;  
C. prioridades programáticas e orçamentárias;  
D. aplicação dos recursos do sistema municipal de 

financiamento da cultura. 



CABEÇALHO 

O Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural – 
COMUC, no uso de suas atribuições legais, regulamentares e 
regimentais, Considerando as competências do Conselho 
Municipal de Política Cultural – COMUC, órgão colegiado de 
caráter deliberativo e consultivo, vinculado à SMC, previstas no 
art.2º, II, III, e IV da Lei Municipal 9.577/2008, 
Considerando a [NÚMERO DA REUNIÃO E NATUREZA], ocorrida 
no dia XX de XXXXX de XXXX, que aprovou Moção SOBRE 
[IOIOIOIOIOIOI], Faz saber que o plenário do Conselho Municipal 
de Política Cultura, aprovou moção nos termos que seguem: 
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MOÇÃO 

 
Art. 1º - O plenário do Conselho Municipal de 
Política Cultural aprovou Moção [DE APOIO, DE 
PROTESTO, DE RECONHECIMENTO, DE PESAR] 
relativa a [IOIOIOIOIOIOI] devendo a mesma ser 
encaminhada a [IOIOIOIOIOIOI]. 
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RESOLUÇÃO 

▸ Art. 1º - O plenário do Conselho Municipal de Política 
Cultural aprovou Resolução sobre [A) DIRETRIZES GERAIS 
DA POLÍTICA CULTURAL; B) EXECUÇÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE CULTURA; C) PRIORIDADES 
PROGRAMÁTICAS E ORÇAMENTÁRIAS; D) A APLICAÇÃO 
DOS RECURSOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE 
FINANCIAMENTO DA CULTURA] relativa a [IOIOIOIOIOIOI] 
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PARECER 

Pronunciamento dado por um conselheiro ou grupo de 
conselheiros na qualidade de relator (es) designado(s) sobre 
matéria submetida ao Conselho.  
Deve contribuir para os outros membros entenderem a 
questão colocada e subsidiar a sua definição de votos. > 
Exposição de todos os elementos favoráveis ou contrários. 
Opinião sobre assunto pendente de pronunciamento, 
proferido por um(a) conselheiro(a), na qualidade de relator(a), 
podendo ser favorável, rejeitado ou mesmo arquivado. 



PARECERES 

▸ Resumo - Apresentação da questão a ser debatida de forma 
sucinta em um texto reduzido aos pontos essenciais. 

▸ Relatório - Histórico, contexto. Narrar o problema. Consolida as 
informações que o conselheiro relator acredita serem 
importantes para os outros conselheiros entenderem. 

▸ Análise - Análise à luz dos conceitos (documentos reguladores, 
estudos acadêmicos etc.) e regulamentos (pareceres, leis, 
decretos, resoluções e recomendações do COMUC, PMC). Avaliar 
o enquadramento da proposta na abrangência e na área de 
especificidade do assunto. Abordar as questões controversas. 
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PARECERES 

▸ Conclusão - Apontar recomendações referentes à 
questão debatida. Indicar a recomendação ou não para 
avaliação coletiva e caso recomende a avaliação 
coletiva, pela aprovação ou não da matéria analisada. O 
parecer do Conselheiro relator caracterizará o seu voto 
e pode ou não ser seguido pelo Plenário. 
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PARECER 

- Caso um conselheiro discorde dos itens de um parecer de 
outro conselheiro, pode solicitar mais esclarecimentos ou 
pedir para ler mais detidamente o parecer, que é chamado 
“pedido de vista”,  
- O conselheiro que solicitar pedido de vista pode emitir 
um segundo parecer, o qual pode esclarecer melhor o tema 
sobre outra abordagem. (o parecer deve limitar-se ao 
assunto e conterá ementa, relatório, análise do mérito e 
conclusão, conforme modelo da GEAAC). 



PARECER 

-A apresentação do parecer será feita pelo próprio 
membro que redigiu o parecer ou por outro membro do 
conselho, a pedido dele. 
-Após a apresentação do parecer abre-se espaço para as 
considerações do plenário de modo que sejam esclarecidas 
quaisquer dúvidas antes do encaminhamento para a 
votação. 
-Encaminha-se a votação. 


