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APRESENTAÇÃO
Cerca de 1,4 milhão de pessoas. Esse foi o público total dos projetos executados pela Fundação
Municipal de Cultura (FMC), em 2013. O número é 56% maior que o registrado em 2012. O grande
número de atrações nas bibliotecas, centros culturais e museus espalhados por toda a cidade, além da
criação de grandes eventos como a Virada Cultural e a Noite de Museus, contribuíram para esse
resultado positivo. Se levarmos em consideração o público dos eventos apoiados pela FMC este
número fica ainda maior, chegando a quase 3 milhões de pessoas como apresentado no gráfico:

Comparativo de Público Geral da FMC
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Este aumento de público representa um novo momento vivido pela cultura em Belo
Horizonte. Um fenômeno que se junta a um crescimento da cultura também nos outros espaços
públicos e privados da Cidade.
Dos 15 Centros Culturais da FMC, 13 apresentaram um significativo aumento de público. No total,
mais de 550 mil pessoas passaram por estes espaços localizados em todas as regiões da cidade, quase o
dobro de público registrado em 2012. Esse aumento reafirma o compromisso da Fundação Municipal
de Cultura de, cada vez mais, descentralizar o acesso à cultura na capital mineira. Diversos eventos e
projetos foram criados em 2013 com esse objetivo. Um dos destaques é o projeto “CenaMúsica”, que
leva apresentações de teatro e música para estes locais. Também contribuiu para este crescimento o
projeto “Arena da Cultura” e a criação de eventos temáticos como o “Descontorno Cultural”, que
comemorou os 116 anos de Belo Horizonte.
O resumo do público alcançado, por unidade, é apresentado na próxima tabela:
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Comparativo de Público FMC
Unidade Cultural
ARQUIVO PÚBLICO DA CIDADE DE BELO
HORIZONTE
BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE
BELO HORIZONTE
BIBLIOTECA REGIONAL BAIRRO DAS
INDÚSTRIAS
BIBLIOTECA REGIONAL RENASCENÇA
BIBLIOTECA REGIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA
CASA DO BAILE
CASA KUBITSCHEK
CENTRO CULTURAL ALTO VERA CRUZ
CENTRO CULTURAL JARDIM GUANABARA
CENTRO CULTURAL LAGOA DO NADO
CENTRO CULTURAL LINDÉIA/REGINA
CENTRO CULTURAL PADRE EUSTÁQUIO
CENTRO CULTURAL PAMPULHA
CENTRO CULTURAL SALGADO FILHO
CENTRO CULTURAL SÃO BERNARDO
CENTRO CULTURAL SÃO GERALDO
CENTRO CULTURAL URUCUIA
CENTRO CULTURAL VENDA NOVA
CENTRO CULTURAL VILA FÁTIMA
CENTRO CULTURAL VILA MARÇOLA
CENTRO CULTURAL VILA SANTA RITA
CENTRO CULTURAL ZILAH SPÓSITO
CENTRO DE CULTURA BELO HORIZONTE
CENTRO DE REFERÊNCIA AUDIOVISUAL
DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO DE
BIBLIOTECAS E PROMOÇÃO DA LEITURA
ATENDIMENTO SEDE
DIRETORIA DE AÇÃO CULTURAL (FIQ; FIT 2012;
FAN; Virada Cultural; BH Turismo na Copa;
Atendimento Web)
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
CULTURAIS*
DIRETORIA DE POLÍTICAS MUSEOLÓGICAS
(Atendimento Web)
MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA
MUSEU HISTÓRICO ABÍLIO BARRETO
TEATRO MARÍLIA
TOTAL

2011

2012

2013

4.347

3.369

9.889

26.079

28.995

37.832

3.370

4.621

2.299

922
2.102
51.944
0
10.298
18.979
93452
28.514
30.572
11.331
10.542
13.778
19.643
9.591
11.512
9.429
8.873
8.726
10.888
16.561
1.104

3.335
2.201
43.036
0
11.995
16.732
65022
39.816
27.126
15.331
8.499
10.783
11.695
16.962
12.112
14.480
6.332
20.917
8.069
30.424
160

4.183
1.493
40.397
6.601
21.708
38.858
86.576
66.671
36.670
26.895
32.797
30.931
15.279
45.731
32.749
19.165
15.389
54.940
40.792
40.554
8.942

3.059

6.735

5.886

0

0

9.457

148.000

257.158

468.793

747

741

2.210

21.667

27.790

7.274

0

0

3.507

68.635
59.780
25.530
729.975

50.737
92.604
16.834
854.611

27.519
94.715
8.156
1.344.858

* A partir de 2013, foi retirado desta diretoria o atendimento pelo 156, permanecendo o atendimento presencial BH Resolve.

Outro destaque do aumento de público da FMC foram os grandes eventos criados em 2013. A
Primeira Virada Cultural de Belo Horizonte levou mais de 200 mil pessoas às ruas e praças da cidade
3

para curtir shows musicais, espetáculos teatrais e performances. A Noite de Museus, evento até então
inédito no Brasil, encantou o público com mostras e espetáculos noturnos.
A inauguração da Casa Kubitschek foi outro ganho para a cultura do município. Apenas de setembro
a dezembro de 2013, o espaço recebeu mais de 6,5 mil visitantes. Outro espaço cultural que se
destacou foi o Centro de Referência Audiovisual (CRAV). Em 2012, o CRAV atendeu a um público
de apenas 160 pessoas. Já em 2013, com a criação de projetos como o “CRAV nos Centros Culturais”
e o “Audiovisual em Debate”, entre outros, o público chegou perto de 9 mil pessoas. Criado no final
de 2012, o Centro de Referência da Moda de Belo Horizonte (CRModa) também impulsionou o
público da FMC em 2013. Cerca de 40 mil pessoas passaram pelo local visitando as exposições ou
mesmo participando dos cursos e oficinas desenvolvidos no local.
Vale destacar ainda a mudança da sede da FMC. Depois de doze anos no edifício Chagas Dória, no
bairro Floresta, a Fundação Municipal de Cultura mudou de endereço. Desde novembro, está
localizada no centro, bem próximo da sede administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte. A nova
“casa” da FMC traz mais conforto e comodidade aos servidores e funcionários da Instituição, em um
local onde a cultura também está enraizada: a Rua da Bahia.
A nova sede tem o dobro da área anterior, com biblioteca, auditório e espaço de convivência, além de
uma sala de reunião por andar e uma estrutura bem mais apropriada para o bom andamento dos
trabalhos.
Estas e outras ações estão descritas em detalhe ao longo deste relatório de gestão que tem como
objetivo apresentar à sociedade, aos parceiros e clientes o desempenho da instituição durante o ano de
2013, os resultados alcançados, as principais mudanças gerenciais ocorridas, bem como os projetos de
destaque. Foi dividido em quatro partes: na primeira é realizada uma apresentação da FMC e suas
unidades culturais; na segunda parte do relatório é exibida a execução orçamentária da FMC, nas mais
variadas dimensões, bem como a composição dos recursos investidos e captados; a terceira parte
expõe os programas do PPAG, os resultados alcançados durante o ano, número de atividades
realizadas, público alcançado, editais publicados, etc; a última parte deste relatório apresenta os
projetos estratégicos da FMC e seus principais resultados.
Leônidas José de Oliveira
Presidente
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A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

A Fundação Municipal de Cultura – FMC – está vinculada ao Gabinete do Prefeito e integra a
administração indireta do Governo Municipal de Belo Horizonte. Foi instituída pela Lei 9.011/2005 e
tem por finalidade planejar e executar a política cultural do Município com atividades que visem ao
desenvolvimento cultural da cidade.
Dentro das Diretrizes da Política Cultural do Município, a FMC possui autonomia administrativa e
financeira, assegurada, especialmente, por dotações orçamentárias, patrimônio próprio, aplicação de
suas receitas e assinatura de contratos e convênios com outras instituições.
Dentre as principais atribuições da FMC está o fomento e a realização de projetos e atividades
culturais nas mais diversas áreas e linguagens artístico-culturais, a gestão do Fundo Municipal de
Incentivo à Cultura e o apoio às manifestações culturais da cidade. Além disso, a Fundação também
tem como responsabilidade zelar pelo patrimônio cultural e promover ações de preservação da
memória no município.
A administração superior da FMC é composta por um Conselho Curador, um Conselho Fiscal e uma
Diretoria Executiva. Esta última é representada pelo Presidente da FMC e pelas Diretorias de
Planejamento e Projetos Culturais – DIPPC; Ação Cultural – DIAC; e Administrativo-Financeira DIAFIN.

CONSELHO CURADOR

DIRETORIA EXECUTIVA

Tem como competência zelar pela Fundação, seu
patrimônio e cumprimento dos seus objetivos
aprovando seus relatórios e planos e participando
de decisões de cunho operacional. É composto de
11 membros indicados e designados pelo Prefeito,
de notório saber dentre as áreas relacionadas à
cultura ou destacada atuação em atividades afins
com as finalidades da Fundação.

Responsável por: planejar a política cultural do
Município; elaborar o plano de trabalho e as
propostas orçamentárias anual e plurianual; propor
alterações de cunho operacional; e elaborar o
relatório anual de atividades da Fundação. É
composta pelo Presidente da FMC, nomeado pelo
Prefeito, a partir de lista tríplice, elaborada pelo
Conselho Curador; e por mais 3 Diretores,
também nomeados pelo prefeito.

Para a concretização das diretrizes da política cultural, a FMC conta ainda com o apoio de mais 04
diretorias: Diretoria de Políticas Museológicas – DIPM; Diretoria do Arquivo Público da Cidade de
Belo Horizonte – APCBH; Diretoria de Bibliotecas e Centros Culturais – DIBCC; Diretoria de
Patrimônio Cultural – DIPC; e 31 Equipamentos Culturais, assim distribuídos:
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ÁREA

Acervo, memória e
referência cultural
(08)

DIRETORIA
APCBH
DIPC
DIPM

DIBCC
Bibliotecas (05)

Centros culturais
(16)

Teatros (02)

DIAC

EQUIPAMENTO
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
Diretoria de Patrimônio Cultural
Museu Histórico Abílio Barreto
Museu de Arte da Pampulha
Espaço Cultural Casa do Baile
Centro de Referência Audiovisual
Centro de Cultura Belo Horizonte/Centro de referência da Moda
Casa Kubitschek
Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte
Biblioteca Regional São Cristóvão
Biblioteca Regional Renascença
Biblioteca Regional Bairro das Indústrias
Biblioteca Regional Santa Rita de Cássia
Centro Cultural Lagoa do Nado
Centro Cultural Alto Vera Cruz
Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira
Centro Cultural São Bernardo
Centro Cultural Zilah Spósito
Centro Cultural Pampulha
Centro Cultural Vila Marçola
Centro Cultural Vila Santa Rita
Centro Cultural Venda Nova
Centro Cultural Lindéia Regina
Centro Cultural Urucuia
Centro Cultural Vila Fátima
Centro Cultural Salgado Filho
Centro Cultural Padre Eustáquio
Centro Cultural São Geraldo
Centro Cultural Jardim Guanabara
Teatro Francisco Nunes
Teatro Marília

Vale destacar a participação do Conselho Municipal de Cultura - COMUC, constituído por
representantes do governo e da sociedade civil para fiscalizar e deliberar sobre as políticas públicas de
cultura da cidade. O COMUC foi criado pela Lei 9.577, de 02 de julho de 2008, e regulamentado pelo
Decreto 14.424, de 18 de maio de 2011.
Algumas unidades da FMC tiveram suas atividades, provisoriamente, suspensas em 2013, são elas:
- Teatro Francisco Nunes e Teatro Marília – após fechamento para realização de obras de recuperação
e reforma, a reinauguração de ambos está prevista para acontecer entre abril e maio de 2014,
respectivamente, quando deverão receber apresentações do Festival Internacional de Teatro, Palco e
Rua - FIT 2014.
- Centro Cultural Liberalino Alves - fechado em virtude de laudo de vistoria da SUDECAP que
concluiu que, devido a problemas de infraestrutura e segurança, o espaço é inadequado para ação
social com presença constante de visitantes, somado ao sobrepeso de uma biblioteca. Mesmo assim,
foram oferecidas atividades itinerantes durante o ano de 2013. Ações de mobilização com as
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comunidades locais, que compreendem a Pedreira Padre Lopes, a Vila Nosso Senhor dos Passos, a
Lagoinha e o Bonfim, têm surtido efeito para reativar as atividades do Centro Cultural e, junto a este,
reabrir a Biblioteca Regional São Cristóvão.
Atualmente, a FMC opera com um quadro reduzido de funcionários, considerando a evasão dos
aprovados em concurso público e a inauguração de novos equipamentos culturais. O quadro a seguir
detalha o corpo técnico da FMC:
Quadro de Funcionários FMC*
Efetivos

198

Recrutamento amplo

26

Terceirizados

81

Estagiários (nível superior e nível médio)

76

Menores aprendizes AMAS

31

Total

412

* Dados referentes a dezembro/2013

Apesar disso, a FMC tem avançado em termos de organização e de atuação na política cultural do
Município1. Além das ações de fomento e promoção cultural, a Fundação também ampliou seus canais
de comunicação e divulgação: montou o Sistema Web que inclui a criação do site de programação e
serviços (www.bhfazcultura.pbh.gov.br); implantou o boletim semanal BH Faz Cultura, que é enviado
por e-mail a todo o mailing eletrônico da instituição; e criou ainda várias redes sociais, envolvendo
todos os equipamentos, os festivais e as outras áreas da Fundação.

1

Para avançar ainda mais, é necessário recompor e ampliar o quadro funcional próprio.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Em 2013, o valor total investido pela Fundação Municipal de Cultura e pelo Fundo Municipal de
Projetos Culturais na execução da respectiva política municipal foi de R$ 51.048.835,58.
Nos últimos cinco anos, a FMC aumentou em 107,02% seu orçamento executado, passando de R$
21.030.359,00, em 2009, para R$ 43.536.163,95, em 2013. Neste mesmo ano, também foi executado
pelo Fundo Municipal de Projetos Culturais o valor de R$ 7.512.671,63.

Milhões R$

Execução Orçamentária FMC 2009 - 2013 (R$)

45,00
40,00
35,00
30,00

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
Executado

2009
21.030.359,0

2010
27.498.717,0

2011
28.648.163,0

2012
40.265.433,9

2013
43.536.163,9

Do valor total executado pela FMC, R$ 42.751.457,82 advieram dos Recursos Ordinários do Tesouro
– ROT e R$ 784.706,13 foram provenientes dos Recursos Vinculados, ou seja, recursos oriundos de
transferências de convênios, transferências da União e receita própria. A distribuição do valor total
executado em 2013 pela FMC, por tipo de despesa e por tipo de aplicação, é demonstrada nos gráficos
abaixo:
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Valor Executado por Tipo de Despesa

Valor Executado por Aplicação

Projetos Culturais e de Gestão - R$ 27.869.564,50

Pessoal e Encargos Sociais - R$15.666.599,45
Outras Despesas Correntes - R$ 27.237.456,63
Despesas de Capital - R$ 632.107,87

Despesas de Pessoal e Encargos - R$ 15.666.599,45
Fundo Municipal de Incentivo à Cultura - R$ 7.512.671,63

63%
31%
54%
1%

15%

36%

No ano de 2013, a FMC aumentou o investimento de seus recursos em projetos culturais e diminuiu o
valor gasto com despesas de pessoal e encargos, o que resultou na oferta de um número maior de
atividades culturais e um maior comprometimento da FMC com sua finalidade, qual seja executar a
política cultural do Município com atividades que visem ao desenvolvimento cultural da cidade.
Os recursos, em sua totalidade, foram distribuídos em quatro dos cinco programas que compõem o
Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 2010/2013. O gráfico abaixo mostra o
resumo desta distribuição:

Valor Executado por Programa

Gestão da Política Cultural
R$ 22.101.721,74

43%
28%

12%
17%

Promoção e Apoio ao
Desenvolvimento Cultural
R$ 14.142.543,7
História, Memória e Patrimônio
Cultural de Belo Horizonte
R$ 6.011.032,09
Fomento e Incentivo à Cultura
R$ 8.793.538,05

Seguindo orientação recebida da PBH, no ano de 2013, não foi executado nenhum valor dentro do
programa “Rede BH Cultural”, que compõe o programa sustentador responsável por executar a área de
resultado “Cultura” do Programa Municipal de Governo BH Metas e Resultados. Diante disto, as
ações previstas neste programa foram realizadas dentro dos outros programas associados.
11

Cada programa é subdividido em ações, a fim de especificar e facilitar a definição das atividades que
garantirão sua execução. O resumo destas ações, bem como o detalhamento dos valores executados é
apresentado no quadro a seguir:
Programa

Gestão da Política
Cultural

Fomento e
Incentivo à Cultura

História, Memória
e Patrimônio
Cultural de Belo
Horizonte
Promoção e Apoio
ao Desenvolvimento Cultural
Total

Ação

Cota
Adicional
(Investimento)

Cota Base
(Custeio)

Valor
Executado

Gestão Superior da Política Cultural

137.366,76

2.095.201,31

2.232.568,07

Ações e Instrumentos de Avaliação
da Política Cultural

8.400,00

1.325.645,98

1.334.045,98

Gerenciamento da Infraestrutura
Física e Organizacional

1.200.959,19

8.776.590,21

9.977.549,40

Serviços Administrativos e
Financeiros

-

8.557.558,29

8.557.558,29

Gestão da Lei Municipal de
Incentivo à Cultura

7.512.671,63

-

7.512.671,63

Fomento à Produção, Qualificação
e Circulação de Bens Culturais

948.676,00

332.190,42

1.280.866,42

-

1.115.810,08

1.115.810,08

445.119,00

2.014.896,58

2.460.015,58

1.017.096,00

1.418.110,43

2.435.206,43

8.065.305,91

6.077.237,79

14.142.543,70

19.335.594,49

31.713.241,09

51.048.835,58

Gestão da Política Municipal de
Acervos
Desenvolvimento e Tratamento de
Acervos
Identificação e Valorização do
Patrimônio e das Identidades
Culturais
Estímulo à Criação e Circulação
das Artes e da Cultura

Vale destacar os festivais e outros eventos de grande porte realizados dentro da ação “Estímulo à
Criação e Circulação das Artes e da Cultura”. Em 2013, a FMC realizou dois festivais e dois grandes
eventos de grande porte, além da pré-produção do Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de BH
– FIT, previsto para acontecer em maio de 2014, conforme quadro abaixo:
Projetos

Fonte

Executado

Festival Internacional de Quadrinhos - FIQ
Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de BH –
FIT
Pré-Produção
Festival de Arte Negra de BH - FAN

ROT

787.117,80

ROT

196.649,85

ROT

1.262.000,00

Virada Cultural

ROT

1.100.000,00

ROT

88.800,00

Recurso Vinculado

60.000,00

BH Cultura e Turismo na Copa das Confederações
TOTAL

3.494.567,65

A receita arrecadada pela Fundação, no ano de 2013, foi de R$ 1.272.525,75. Este valor corresponde a
recursos oriundos de aplicações financeiras, vistorias/laudos técnicos realizados pela Diretoria de
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Patrimônio Cultural, convênios com a União, multas de contratos, restituições de convênios, e outras
restituições correspondentes à folha de pagamento. A evolução deste tipo de receita é apresentada no
gráfico a seguir:
Receita Arrecadada 2009-2013 - FMC (R$)
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00

200.000,00
-

2009
335.522,42

Valor

2010
289.796,27

2011
527.762,71

2012
1.247.869,05

2013
1.272.525,75

O Fundo Municipal de Projetos Culturais é composto de recursos provenientes do tesouro municipal
para investimento direto em projetos culturais, cujas atividades se enquadrem nas normas da Lei
Municipal de Incentivo à Cultura. Nesta modalidade de investimento, foi executado o valor de R$
7.512.671,63 em 2013.
Fundo Municipal de Projetos Culturais
Execução Orçamentária (R$) 2013

Milhares R$

8.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
-

2009
2010
2011
2012
2013
Valor Executado 3.548.637,00 3.932.825,00 6.063.173,00 7.772.171,60 7.512.671,63

O valor executado no Fundo Municipal de Projetos Culturais praticamente dobrou nos últimos cinco
anos. Houve um aumento de, aproximadamente, 111,71% neste período. O detalhamento deste
investimento pode ser apreciado na análise da subação “Gestão da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura” que se encontra no próximo capítulo deste relatório.
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GESTÃO E DESEMPENHO OPERACIONAL
A gestão orçamentária e físico-financeira da FMC é realizada com base no seu Plano Plurianual de
Ação Governamental – PPAG constituído de 05 programas estratégicos nos quais estão inseridos os
projetos realizados durante o ano de 2013. Cada programa possui um perfil de ações (que são mais
detalhadas por subações) responsáveis por planejar e executar a política cultural do município com
atividades que visem ao desenvolvimento cultural, durante os anos de 2010 a 2013.

PROGRAMA
1) Gestão da
Política Cultural

AÇÃO

SUBAÇÕES

Ações e Instrumentos de
Avaliação da Política
Cultural

- Monitoramento dos Programas e Ações Culturais

Gerenciamento da
Infraestrutura Física e
Organizacional

- Desenvolvimento Organizacional

Gestão Superior da Política
Cultural

- Ações de Divulgação e Comunicação Institucional

- Gerenciamento da Infraestrutura

- Ações de Infraestrutura da Gestão Superior
- Participação da Fundação em Eventos Locais, Nacionais e
Internacionais

2) Fomento e
Incentivo à Cultura

3) História,
Memória e
Patrimônio
Cultural de Belo
Horizonte

4) Promoção e
Apoio ao
Desenvolvimento
Cultural

Serviços Administrativos e
Financeiros

- Serviços Administrativos e Financeiros

Gestão da Lei Municipal de
Incentivo à Cultura

- Incentivo a Projetos Culturais

Fomento à Produção,
Qualificação e Circulação
de Bens Culturais

- Fomento à Produção Cultural

Desenvolvimento e
Tratamento de Acervos

- Aquisição e Desenvolvimento de Acervos

Gestão da Política
Municipal de Arquivos

- Gestão de Documentos

Identificação e Valorização
do Patrimônio e das
Identidades Culturais

- Atendimento aos Usuários de Serviços de Patrimônio

Estímulo à Criação e
Circulação das Artes e da
Cultura

- Atendimento aos Usuários das Bibliotecas, Centros
Culturais e Teatros

- Qualificação Técnica e Gestão Cultural
- Apoio a Ações Culturais de Interesse Público

- Tratamento e Preservação de Acervo

- Educação Patrimonial e Preserv. da Memória Coletiva
- Preservação do Patrimônio Cultural

- Iniciativas de Formação e Difusão Cultural
- Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte e
Cultura
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5) Rede BH
Cultural

Fomento e Estímulo à
Cultura

- Criação do Prêmio Escultura na Praça
- Fomento à Produção e Difusão Cultural
- Formação e Qualificação Técnica na Área Cultural
- Implantar Projeto Música para Cidadania
- Implementação do Núcleo Técnico de Artes Cênicas
- Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte e
Cultura
- Realização da Virada Cultural
- Realização do Concurso de Literatura "Cidade de Belo
Horizonte"
- Realização do Concurso de Literatura "João de Barro"
- Realização do Festival da Cultura Popular
- Realização do Festival de Arte Negra – FAN
- Realização do Festival Internacional de Quadrinhos de
BH – FIQ
- Realização do Festival Internacional de Teatro Palco e
Rua de BH – FIT

Gestão, Planejamento e
Administração Cultural

- Gerenciamento dos Programas e Informações Culturais

Identificação e
valorização do Patrimônio
e das Identidades
Culturais

- Educação Patrimonial e Preservação da Memória
Coletiva

Requalificação dos
Espaços e Serviços da
Cultura

- Implantação da Casa da Música

- Galeria de Arte no Espaço Térreo da Sede da PBH
- Presépios e Folias

- Implantação do Centro Cultural Bairro das Indústrias
- Implantação do Centro Cultural Santa Tereza
- Implantação do Espaço Cênico Alípio de Melo
- Implantação do Espaço Multiuso no Parque Municipal
- Implantação do Museu da Imagem e do Som
- Qualificação das Unidades Culturais
- Reimplantação do Centro Cultural Liberalino Alves de

Oliveira em Conjunto com a Biblioteca São Cristóvão

No início de 2013, a coordenação do BH Metas e Resultados/PBH revisou e atualizou os projetos e
metas de acordo com o novo Plano de Governo. Desta forma, foram modificadas ações e subações
previstas neste programa.
A seguir, serão apresentados os cinco programas que compõem o PPAG da FMC, os resultados
alcançados em cada uma destas frentes de trabalho e os principais projetos realizados durante o ano de
2013.
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1) Gestão da Política Cultural
Este programa reúne iniciativas de estudo, formulação e implementação de estratégias e mecanismos
de integração e fortalecimento institucional, registro de informações e análises gerenciais com a
finalidade de dar suporte ao processo decisório das políticas públicas na área da cultura no município.
Dentro dele também são realizadas ações que visam promover a qualificação da infraestrutura com a
implantação de ações de manutenção dos espaços e capacitação de recursos humanos; gerenciar os
recursos administrativos e financeiros da FMC; além do acompanhamento e da supervisão dos
serviços nas áreas administrativa, contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de
custos da Fundação Municipal de Cultura.
Está dividido em 3 ações e 5 subações voltadas para a melhoria da qualidade dos serviços prestados
aos cidadãos, para implantação de ações de modernização tecnológica e das instalações e para a
captação de recursos humanos.

1.1 Ações e Instrumentos de Avaliação da Política Cultural
Realizada pela Diretoria de Planejamento e Projetos Culturais - DIPPC, através do Departamento de
Projetos Culturais – DPPC e da Divisão de Planejamento, Pesquisa e Avaliação – DVPPA, a referida
ação tem como objetivo promover o planejamento, o monitoramento e a avaliação da política
desenvolvida no município, propiciando o amplo acesso às informações relativas à cultura.

1.1.1 Monitoramento dos Programas e Ações Culturais
O objetivo desta subação é acompanhar e avaliar os projetos executados pela FMC, bem como
desenvolver ações de melhoria deste processo. No ano de 2013, se destacaram os projetos “Sistema
Municipal de Cultura”, “Melhoria do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e
Projetos – SMAPP”, bem como o projeto “Apoio às Ações Colegiadas” que são detalhados a
seguir.

Sistema Municipal de Cultura de Belo Horizonte
Ao longo do ano de 2013, foram desenvolvidas várias ações relativas à implantação do Sistema
Municipal de Cultura no município; dentre elas podemos destacar: a elaboração do Plano Municipal de
Cultura; a realização da 3ª Conferência Municipal de Cultura, precedida de outras 09 Conferências
Livres realizadas em cada regional; e ainda, Conferência Extraordinária para conclusão dos trabalhos.
Também foi realizado um Seminário para iniciar o projeto Mapeamento Cultural de Belo Horizonte.
O projeto de criação do Sistema Municipal de Cultura – SMC de Belo Horizonte é gerido e executado
pela Fundação Municipal de Cultura e tem como objetivo compor o Sistema Nacional de Cultura –
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SNC, desenvolvido pelo governo federal (Minc), que pressupõe a existência de uma gestão articulada
e compartilhada entre Estado e Sociedade, integrando os três níveis de governo para uma atuação
pactuada, planejada e complementar.
A implantação do Sistema Municipal de Cultura de Belo Horizonte segue as mesmas orientações do
SNC em sua organização, pautada na gestão compartilhada, que promove a participação social como
mecanismos de construção das políticas públicas no âmbito municipal. Para tanto o órgão gestor da
cultura local deve se organizar e possuir os seguintes componentes:
Instâncias de Articulação,
Pactuação e Deliberação

Instrumentos de Gestão

Conselho de Política Cultural

Plano de Cultura

Conferências de Cultura

Sistema de Financiamento

Comissão Intergestores

Sistema de Informações e Indicadores
Culturais2
Programa de Formação na Área da Cultura
Sistemas Setoriais de Cultura

A Lei criada para regulamentar o Sistema Nacional de Cultura - SMC dispõe que os Sistemas
Municipais de Cultura devem ter, no mínimo, cinco componentes:
-

Secretaria de Cultura (ou órgão equivalente);

-

Conselho Municipal de Política Cultural;

-

Conferência Municipal de Cultura;

-

Plano Municipal de Cultura; e

-

Sistema Municipal de Financiamento da Cultura (com Fundo Municipal de Cultura).

Desta forma, a implantação do Sistema Municipal de Cultura de Belo Horizonte, num primeiro
momento, tem como objetivo garantir, obrigatoriamente, a existência dos seguintes componentes em
sua estrutura:
Descrição

Status

Órgão Gestor da Cultura

Implantado

Conselho Municipal de Política Cultural

Implantado

Conferência Municipal de Cultura

Realizada e/ou prevista

Plano Municipal de Cultura

Elaborado

Sistema Municipal de Financiamento da Cultura (com Implementado
Fundo Municipal de Cultura).
2

O Mapeamento Cultural é etapa primeira e essencial para a elaboração deste Sistema de Informação e Indicadores Culturais.
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Ainda que Belo Horizonte já tenha implantado alguns dos componentes do SMC, como por exemplo,
o Conselho Municipal de Cultura e as Conferências, será preciso criar a lei que institui o SMC e
incluir os componentes já existentes no órgão gestor, o que inclui a adequação de nomenclatura e
tipologia aos termos utilizados pelo SNC. A seguir é apresentado um cronograma das ações realizadas
em 2013:
PERÍODOS

AÇÕES

2012 a outubro de
2013

Elaboração do Plano Municipal de Cultura
•Criação da comissão no Conselho Municipal de Política Cultural para elaborar
minuta do Plano Municipal de Cultura, através do desenvolvimento de metas baseadas
nas diretrizes aprovadas nas Conferências Municipais, consultas públicas, reuniões e
etc.
• Encaminhamento à assessoria jurídica da FMC para análise e parecer.
Status: aguardando Parecer da Assessoria Jurídica

05 de agosto a 30 de
setembro de 2013

Realização da Conferência Municipal de Cultura para estabelecimento das
Diretrizes Gerais do Plano
•Definição de calendário, tema e estrutura da Conferência.
•Constituição de comissão para elaborar e publicar regulamento e coordenar as
atividades do processo
•Realização da Conferência (pré-conferência, conferências livres, reuniões, etc.)
•Elaboração do relatório final – sistematização
Status: ações cumpridas
Realização do Seminário “Cultura, Tecnologia e Geografia”
Iniciação do processo de elaboração do Mapeamento Cultural de Belo Horizonte.
Status: ação cumprida
Aprovação do Plano Municipal de Cultura pelo Conselho Municipal de Política
Cultural
Status: ação cumprida
Sistematização Final da Minuta do PMC
• Adequação e redação final da minuta do PMC pela equipe técnica da DIPPC.
Status: ação em curso
Entrega da Minuta do Plano Municipal de Cultura para o Presidente da FMC em
reunião do COMUC
Status: ação cumprida
Elaboração do Projeto de Lei do Sistema Municipal de Cultura de Belo
Horizonte.
•Elaboração da minuta com resultado das discussões levantadas pelos Fóruns de
debate (Conselho de Política Cultural, Conferências, Consultas Públicas, reuniões e
outros).
•Apresentação de texto final em reuniões do Conselho de Política Cultural.
•Encaminhamento para análise da assessoria jurídica da FMC.
Status: ação em curso

04 a 05 de setembro de
2013
01 de outubro a 17 de
outubro de 2013
18 de outubro a 04 de
novembro de 2013
05 de novembro de
2013
04 de novembro de
2013 a 03 de março de
2014

Por sua vez, os Sistemas Nacional e Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC e
SMIIC) definem-se, respectivamente, como bancos de dados sobre a cultura brasileira e belohorizontina, compartilhados de forma pública e transparente, os quais oferecem informações
estratégicas para as instituições e órgãos gestores da cultura, assim como para toda a sociedade.
Em Belo Horizonte, a implantação do SMIIC está prevista enquanto meta no Plano Municipal de
Cultura e possui diversas ações capazes de conceber a formatação desejada para esse sistema. Esta
ação também está prevista no Plano de Governo.
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Dentre outras ações previstas no PMC para implantar o SMIIC, está prevista a realização e a
publicidade do Mapeamento Cultural de Belo Horizonte, que deve coletar informações a respeito dos
setores e suas respectivas cadeias, priorizando os equipamentos culturais, os dados sobre o patrimônio
e a diversidade das expressões culturais e artísticas. Em setembro de 2013, foi realizado um seminário
“Cultura Tecnologia e Geografia”, no Museu Histórico Abílio Barreto, com o objetivo de dar início ao
processo de elaboração do Mapeamento Cultural de Belo Horizonte. A seguir é apresentado um
resumo das Conferências Municipais de Cultura e deste Seminário:
3ª Conferência Municipal de Cultura, Conferência Extraordinária e Conferências Livres
A 3ª Conferência Municipal de Cultura de Belo Horizonte foi precedida de 09 (nove) Conferências
Livres, uma em cada regional administrativa, realizadas de 18 a 24 de Julho de 2013. Estes encontros
tiveram como diretrizes a informação, o alinhamento, a mobilização e os debates preparatórios
relativos aos temas da Conferência Municipal efetiva que foram apresentadas durante a 3ª Conferência
Municipal.
Realizada nos dias 05 e 06 de julho de 2013, a 3ª Conferência Municipal de Cultura de Belo Horizonte
desenvolveu seus trabalhos a partir do tema “Cultura em Belo Horizonte: avanços e desafios”, tendo
como referência os seguintes eixos temáticos:
a) Implementação do Sistema Municipal de Cultura;
b) Produção Simbólica e Diversidade Cultural;
c) Cidadania e Direitos Culturais; e
d) Cultura e Desenvolvimento.
Nesta oportunidade, foram eleitos 22 delegados que representaram Belo Horizonte na Conferência
Estadual de Cultura, dentre as categorias de usuário e trabalhadores da cultura e representantes de
entidades e movimentos culturais.
Durante o evento, houve apresentação dos relatórios de ações e realizações da Fundação Municipal de
Cultura e dos relatórios de implementação do Sistema Municipal de Cultura em Belo Horizonte, além
de início do processo de elaboração do texto do Plano Municipal de Cultura.
As discussões foram realizadas em Plenárias e Grupos de Discussões, divididos por eixos temáticos,
nos quais foram selecionadas três propostas para cada um dos eixos no âmbito nacional, estadual e
municipal, discutidas e aprovadas em Plenária Final.
Durante sua realização, observou-se a necessidade de fortalecimento dos espaços de discussão em
torno da política de Cultura e do diálogo com os diferentes segmentos artísticos.
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Observou-se, também, o posicionamento dos delegados a favor da ampliação dos debates em torno do
Plano Municipal de Cultura, quando ficou definida a realização de uma Conferência Extraordinária,
específica para a discussão da minuta do texto, a qual foi realizada em 24 e 25 de agosto de 2013.
Os três eventos mobilizaram um público total de 1.410 pessoas, dentre os quais: 451 pessoas
participaram da 3ª Conferência Municipal; 433 pessoas participaram das Conferências livres; e 526
pessoas participaram da Conferência Municipal Extraordinária, conforme detalhado no quadro abaixo:
SMAPP – QUANTITATIVO DE REUNIÕES E PARTICIPANTES CONFERÊNCIAS
EVENTO
PARTICIPANTES
CONFERÊNCIA LIVRE – CENTRO SUL

48

CONFERÊNCIA LIVRE – LESTE

36

CONFERÊNCIA LIVRE – NORDESTE

88

CONFERÊNCIA LIVRE – NORTE

86

CONFERÊNCIA LIVRE – VENDA NOVA

25

CONFERÊNCIA LIVRE – PAMPULHA

34

CONFERÊNCIA LIVRE – OESTE

52

CONFERÊNCIA LIVRE – NOROESTE

46

CONFERÊNCIA LIVRE – BARREIRO

36

3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONFERÊNCIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE
CULTURA
TOTAL

433
526
1.410

O Seminário “Cultura, Tecnologia e Geografia”
A Diretoria de Planejamento e Projetos Culturais (DIPPC), realizou, durante os dias 04 e 05 de
setembro de 2013, o referido Seminário, no Museu Histórico Abílio Barreto. O objetivo do evento foi
iniciar o processo de elaboração do Mapeamento Cultural de Belo Horizonte, etapa primeira do
Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais (SMIIC), previsto pelo Sistema Municipal
de Cultura (SMC).
O seminário contou com 03 (três) palestras – seguidas por uma dinâmica de grupos. As palestras
envolveram temas fundamentais para se pensar a tarefa de mapear a cena cultural da capital mineira.
Foram elas:
Palestra 1: Cultura e Patrimônio Cultural na perspectiva do Mapeamento Cultural;
Palestra 2: Tecnologias da Comunicação e da Informação para o Mapeamento Cultural;
Palestra 3: Paradigmas TIC / Patrimônio
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O seminário foi avaliado positivamente considerando os conteúdos abordados e a participação do
público alvo, qualitativa e quantitativamente. O produto deste seminário foi a elaboração de um
Caderno de Mapeamento que traz informações acerca do Sistema Municipal de Cultura (SMC),
Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais de Belo Horizonte (SMIIC) e a proposta
de tipologia para realização do Mapeamento Cultural de Belo Horizonte

Projeto de Melhoria do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos
- SMAPP
Neste sistema, são registrados os projetos executados e apoiados pela FMC bem como as atividades
meio e finalísticas que os compõem. São estabelecidos padrões e critérios para o cadastro destes
dados, a fim de permitir maior controle dos gastos públicos e a obtenção de relatórios precisos sobre
os resultados alcançados, êxitos e pontos a serem superados.
O SMAPP também gera informações que subsidiam o abastecimento do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SICOF, além de fornecer informações que são demandadas por diversos órgãos da PBH e
pela sociedade.
Visando à melhoria da qualidade da informação que é gerada neste sistema o projeto tem como
objetivo avaliar a consistência das informações (o dado cadastrado reflete a realidade do trabalho
realizado?), o seu uso (geração de relatórios) e a necessidade de requisitá-las (qual a sua importância
para monitorar e planejar?) e apresentar sugestões de adequações a fim de suprir as demandas
identificadas no processo de monitoramento das atividades executadas pelas unidades da FMC.
Neste sentido, as equipes do DPPC e da Divisão de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação DVDTI realizaram diversas reuniões que culminaram na proposição de melhorias imediatas no
sistema, com o objetivo de facilitar o seu uso e otimizar o processo de cadastramento, amenizando o
grau de tensionamento entre o usuário e o sistema, mas sem comprometer o processo de produção de
informações estratégicas.
O resultado deste trabalho será apresentado em um Workshop a ser realizado entre os dias 10 e 14 de
fevereiro de 2014. Além desta apresentação, este evento tem como objetivo orientar todos os usuários
sobre a utilização do sistema e o impacto das mudanças realizadas para o ano de 2014.
A próxima etapa do projeto incluirá maior participação dos usuários e gestores dos equipamentos
culturais. Serão levantadas as demandas deste público, bem como as sugestões de adequações
formando um processo de melhoria contínua.
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A meta é alcançar o menor índice possível de erro nos relatórios gerados, bem como aumentar a
agilidade com que estes documentos são produzidos. Como consequência, a FMC poderá gerir melhor
o seu orçamento, garantindo que os recursos financeiros, limitados, sejam bem gastos; informar à
sociedade o que vem sendo produzido pelo poder público na área da Cultura; e oferecer transparência
na gestão dos investimentos que são realizados.

Apoio às ações colegiadas
Esta atividade é realizada pela Divisão de Integração e Apoio às Ações Colegiadas – DVAAC, que
atua no acompanhamento e suporte ao funcionamento de colegiados e fóruns participativos de
monitoramento e avaliação da política cultural do Município, além da integração, aprimoramento,
promoção e divulgação de informações relativas à participação da FMC em colegiados, comissões
e fórum intersetoriais, dentre os quais se destacam:
- CDPCM/ BH - Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte;
- CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social;
- CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- CMPPD – Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência;
- Comissão de Acessibilidade no âmbito da Política de Cultura;
- CONJUVE – Conselho Municipal da Juventude;
- Fórum da Criança e Adolescente;
- Fórum da Juventude;
- Fórum do Idoso;
Ainda, dentre as formas de apoio às ações colegiadas, destaca-se o suporte técnico-operacional ao
Conselho Municipal de Cultura - COMUC.
O Conselho Municipal de Cultura – COMUC, criado pela Lei n° 9.577/08, é formado por 60
membros (30 representantes do Poder Público e 30 da Sociedade Civil), que se reúnem para
deliberar sobre as diretrizes da política cultural do Município, colaborar com a Fundação Municipal
de Cultura na convocação e na organização da Conferência Municipal de Cultura, fiscalizar e
avaliar a execução do Plano Municipal de Cultura, acompanhar o cumprimento das diretrizes e dos
instrumentos de financiamento da cultura e aprovar as diretrizes do Fundo de Projetos Culturais.
Neste ano de 2013, o COMUC realizou 17 (dezessete) reuniões nas quais destacaram-se as pautas
referentes à elaboração de propostas, sistematização e deliberação das diretrizes para o Plano
Municipal de Cultura, a 3ª Conferência Municipal e a Conferência Extraordinária de Cultura, a
recomposição no caso de vacância e a constituição das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho;
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SMAPP – QUANTITATIVO DE REUNIÕES E PARTICIPANTES - COMUC
MÊS
REUNIÕES
PARTICIPANTES
JANEIRO
02
40
FEVEREIRO
02
54
MARÇO
01
25
ABRIL
02
54
MAIO
02
59
JUNHO
01
25
JULHO
02
54
AGOSTO
01
37
SETEMBRO
01
29
OUTUBRO
01
21
NOVEMBRO
01
23
DEZEMBRO
01
26
Ocorreu ainda, neste ano, o processo eleitoral para nova composição do COMUC cujo mandato dos
representantes é de 02 (dois) anos, e findou-se em 20 de dezembro de 2013. O referido processo foi
instituído por Edital publicado no Diário Oficial do Município – DOM em 25 de setembro de 2013
e organizado pela Comissão Eleitoral constituída durante a Conferência Extraordinária de Cultura.
No que tange à presença do COMUC na 3ª Conferência Municipal de Cultura, destaca-se a
participação ativa dos representantes na Comissão Organizadora e a decisão acertada de promover
debates nas reuniões ordinárias e extraordinárias no COMUC e em reuniões com os diversos
setores artístico-culturais para levantamento de propostas sobre o Plano Municipal de Cultura que,
por prerrogativa, é de responsabilidade de elaboração do Conselho Municipal de Cultura –
COMUC.

1.2 Gerenciamento da Infraestrutura Física e Organizacional
Esta ação tem o objetivo de promover o pleno funcionamento das atividades da Fundação Municipal
de Cultura, garantindo a dinamização dos recursos de infraestrutura, o desenvolvimento dos recursos
humanos e a qualificação dos serviços.

1.2.1 Desenvolvimento Organizacional
Através do Departamento de Gestão Organizacional - DPGO, ligado diretamente à Diretoria de
Planejamento e Projetos Culturais – DIPPC, são realizadas ações de capacitação e desenvolvimento de
pessoal. O “Projeto Bem Viver”, por exemplo, procura desenvolver um corpo de funcionários
motivados, adequados e capacitados para o exercício de suas funções, contribuindo para a geração dos
resultados esperados através da promoção de um relacionamento harmonioso entre servidores nos
diferentes níveis de hierarquia.
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Estes objetivos de capacitação são cumpridos através da participação dos servidores da FMC em
eventos internos e externos como cursos, oficinas, palestras, seminários, congressos, visitas técnicas,
cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados, etc.
Nesse ano, destacamos a parceira firmada com o IATEC – Instituto de Artes e Técnicas em
Comunicação que disponibilizou bolsas de estudos e descontos, aumentando o número de cursos
realizados pelos servidores da FMC.
Ainda, através da Escola Virtual de Governo – EVG, instituída pela Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte - PBH com o intuito de promover atividades e cursos destinados à atualização e
qualificação profissional dos servidores e empregados públicos municipais, os servidores tiveram
acesso a cursos ofertados por meio de contratação de instituições públicas e privadas que ministram
formações de acordo com as necessidades específicas dos órgãos da PBH.
Não obstante, além das ações de formação, capacitação e treinamento realizadas externamente,
destacamos as iniciativas próprias da FMC. Nelas, os profissionais responsáveis pelo repasse de
conhecimentos são recrutados entre os próprios servidores, tornando-se, assim, um instrumento de
treinamento de equipes, a partir de demandas específicas da instituição.

Treinamentos Internos FMC - 2013
Descrição
Responsável
Capacitação para a elaboração do Plano Plurianual de Diretoria de Planejamento e Projetos Culturais
Ações Governamentais – PPAG 2013-2017
Seminário “Cultura Tecnologia e Geografia”
Diretoria de Planejamento e Projetos Culturais
Workshop “Convênios e Planos de Trabalho”
Diretoria de Planejamento e Projetos Culturais
Palestra de sensibilização sobre a gestão de documentos Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
na FMC
Seminário de Gestão de Documentos
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
Workshop
“Noções
Básicas
de
Processos Diretoria Administrativo-Financeira
Administrativos e Adiantamento Financeiro”
Seminário de Mídias Sociais
Assessoria de Comunicação – ASCOM
Em suma, no ano de 2013, a FMC contabilizou 829 participações em eventos de capacitação
realizados com recursos próprios e externos, como se extrai do gráfico a seguir:
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Capacitação de servidores
461
CURSOS

29

95

14

230

OFICINAS
PALESTRAS

SEMINÁRIOS
CONGRESSOS

No que tange às ações de desenvolvimento de pessoal, realizadas através do “Projeto Bem Viver”,
destacaram-se:
- Sorteios de cortesias para teatros, espetáculos, shows, festivais e feiras (janeiro a dezembro);
- Comemoração do Dia Internacional da Mulher (março);
- Comemoração do Dia das Mães (maio);
- Semana do servidor (outubro/novembro);
- Confraternização de Natal (dezembro);
- Visitas orientadas (Museu de Artes e Ofícios, Centros Culturais, Museu de Arte da Pampulha)
(janeiro a dezembro).
O desenvolvimento organizacional voltado para a área de informática é coordenado pela Divisão de
Desenvolvimento e Tecnologia da Informação – DVDTI que em 2013, executou dentre outras
atividades:
- Ações de aquisição e manutenção da infraestrutura tecnológica;
- Manutenção dos sistemas/ferramentas de planejamento e execução orçamentária da FMC;
- Projeto de estruturação da rede e instalação do parque tecnológico na nova sede;
- Apoio à implantação e/ou reestruturação de 15 telecentros em equipamentos culturais;
- Estudo e implementação de soluções de software livres, a fim de atender às demandas internas e
externas. Ex: Gpweb e E-cidade;
- Adequação do Sistema de Cadastro de Fichas do CRAV: registro do acervo audiovisual;
- Manutenção, sustentação e programação de aplicativos desenvolvidos em linguagem de
programação PHP com banco de dados MYSQL Drupal (Bhfazcultura), Joomla (Consulta Publica,
BH Resolve);
- Acompanhamento, junto à PRODABEL, da implantação do Pergamum - sistema de gerenciamento
de acervos das bibliotecas e museus;
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- Criação e sustentação das rotinas de backups.
Atualmente, a FMC possui, aproximadamente, quinze sistemas em constante evolução que auxiliam as
suas atividades internas, dentre eles: Sistema de Gestão de Equipamentos; Sistema de Controle
Patrimonial; Sistema de Recursos Humanos; Sistema de Fontes de Captação; Sistema de Planejamento
Plurianual - PPAG; Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos - SMAPP e
Sistema da Lei de Incentivo Municipal; além de 04 servidores de aplicação operando com Windows
Server 2008 e Linux Open Suse.
Com o objetivo de melhorar o sistema de armazenamento de dados da FMC, neste ano foram
implementadas 13 máquinas virtuais Vmware ESXi e adquiridos 05 Storages.

1.2.2 Gerenciamento da Infraestrutura
Durante o ano de 2013, foram realizadas ações de reformas e manutenção das instalações físicas nas
unidades culturais da FMC, por meio de recursos externos viabilizados através de medida
compensatória estabelecida pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte - CDPCM-BH e do Programa Adote um Bem Cultural3 (vide detalhes na pág. 80), tais
como:
CASA DO BAILE - limpeza dos mármores, pintura externa e interna, recuperação do piso em taco do
salão de exposição, recuperação das esquadrias e impermeabilização da cobertura;
CCBH/CRModa - conserto e manutenção dos relógios das torres;
CRAV - restauração interna e externa, agenciamento externo, revisão de rede elétrica e cobertura;
DIPC - pintura interna e externa do casarão, revisão e recuperação da cobertura e conserto e pintura do
portão;
MAP - restauração parcial do Museu de Arte da Pampulha: limpeza dos revestimentos externos,
restauração dos pisos internos (tacaria), troca de carpete, pintura interna e externa; conservação e
restauração de obras de arte: aquisição dos materiais necessários à viabilização da conservação e
restauração de obras premiadas do acervo do Museu de Arte da Pampulha – MAP (1958 a 1968);
MHAB - complementação da iluminação externa do jardim do Museu Histórico Abílio Barreto com:
instalação do projeto luminotécnico na parte externa, incluindo jardins e a entrada do museu e
aquisição dos equipamentos e limpeza das fachadas do anexo; restauração do quadro “Abençoando a
3

Parceria entre o poder público e a iniciativa privada para a restauração, conservação e promoção dos bens
culturais sob proteção municipal por meio de adoção voluntária ou medida compensatória.
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terra do Bandeirante” – acervo do Museu Histórico Abílio Barreto: aquisição dos materiais necessários
à restauração;
TEATRO FRANCISCO NUNES - restauração e modernização do prédio e das instalações cênicas;
TEATRO MARÍLIA - restauração e modernização do prédio e das instalações cênicas;
Ainda, neste sentido, foram realizadas, pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital –
SUDECAP, obras de revitalização de espaço e manutenção predial em alguns centros culturais da
FMC, além de uma grande reforma estrutural no Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte APCBH. As seguintes unidades já foram finalizadas ou estão em fase final:
-

Centro Cultural Padre Eustáquio;

-

Centro Cultural Salgado Filho;

-

Centro Cultural São Geraldo;

-

Centro Cultural Urucuia;

-

Centro Cultural Vila Fátima;

-

Centro Cultural Venda Nova;

-

Centro Cultural Vila Marçola.

No APCBH foram realizadas as seguintes obras: criação de novos espaços; recomposição e
preservação da fachada; implantação de sistema de combate a incêndio e acessibilidade; pintura;
aquisição de novo mobiliário; e expansão das instalações para a visitação pública.
Nova sede da FMC
Outra importante ação de infraestrutura foi a mudança da sede da Fundação. Após 12 anos ocupando o
edifício Chagas Dória, no bairro Floresta, a Fundação Municipal de Cultura mudou para o Centro de
Belo Horizonte, mais especificamente para a Rua da Bahia, 888, onde divide uma estrutura de 14
andares com a BELOTUR – Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte. A mudança, ocorrida
em 05 de novembro, trouxe vários benefícios, tais como:
Melhores condições de espaço e conforto para o trabalho: 4.744,60 m2 distribuídos em 09 andares, 03
elevadores e equipamentos de ar-condicionado em todas as dependências. Com isso, houve um ganho
de aproximadamente 118% em relação ao espaço físico ocupado anteriormente.
Melhor localização e maior proximidade com a sede da PBH: a atual sede da FMC está localizada a
190 metros da PBH, situada à Av. Afonso Pena, 1212 e muito próxima a outros órgãos municipais;
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Melhor Infraestrutura:
- Biblioteca, espaço de convivência e auditório com capacidade para 80 pessoas, para uso comum
com a Belotur;
- “Sala para a Sociedade Civil” para o atendimento de demandas do Conselho Municipal de Cultura,
que se reúne regularmente;
- Área restrita para uso de funcionários com vestiários, cozinha e refeitório;
- Salas de reuniões em 06 andares, equipadas com mobiliário novo para atendimento externo e
interno, bem como realização de cursos, reuniões e demais atividades;
- Espaços adequados para guarda e acondicionamento de arquivos administrativos; e
- 10 vagas de garagem utilizadas pelo Gabinete, Diretorias e Assessorias.
Esta mudança demonstra a preocupação da Administração Pública Municipal em investir na ampliação
e melhoria das condições de trabalho do órgão gestor da política cultural do Município visando
também ao aprimoramento do atendimento e prestação de serviços ao cidadão.

1.3 Gestão Superior da Política Cultural
Esta ação tem como objetivo dirigir e supervisionar as atividades desenvolvidas no âmbito da política
cultural do município; coordenar a formulação, o planejamento e a avaliação de programas e políticas
setoriais e territoriais; prestar suporte aos conselhos e comissões na área da cultura (Conselho Curador
e Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural, Conselho Municipal de Cultura e
Comissão Municipal de Incentivo à Cultura); garantir infraestrutura para a representação da Fundação
em comissões, conselhos e em eventos locais, nacionais e internacionais e fomentar a constituição de
canais de participação social, possibilitando a atuação efetiva de diferentes segmentos na gestão da
política cultural do município.
As principais atuações da FMC são apresentadas a seguir:

1.3.1 Ações de Divulgação e Comunicação Institucional
- Proposta de nova logomarca
Foi criada uma nova logomarca para a FMC que trouxe como conceito a sinuosidade das montanhas
de Minas, o movimento e a fluidez da arquitetura de Niemeyer, arquiteto-artista cuja obra está
intrinsecamente ligada à história da capital mineira. As cores das fitas usadas nas Folias de Reis,
manifestação popular profundamente enraizada na cultura da cidade, suas curvas, movimento e cores
remetem ao dinamismo e à alegria, características essenciais ao fazer artístico.
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O novo logotipo guarda um vínculo com o logotipo anterior, na medida em que preserva algo da sua
plasticidade, sem, no entanto, deixar de dar uma “cara nova” para a instituição responsável pela
política pública da cultura na cidade.
Antiga

NOVA

Em 27 de março de 2013, foi oficializado o uso da nova logomarca, com documento explicativo para
inserção do conjunto de marcas da Fundação Municipal de Cultura e da Prefeitura de Belo Horizonte
na assinatura de todos os e-mails institucionais.
- Site BH faz Cultura
Com a extinção do impresso mensal Programe-BH, peça com a programação dos equipamentos da
Fundação, foi implantado o site de programação e serviços da FMC no endereço eletrônico:
www.bhfazcultura.pbh.gov.br, em 22 de março de 2013.
Com uma linguagem mais leve, descontraída e atrativa, textos e layouts foram criados pela equipe da
ASCOM-FMC, dentro da identidade visual, já proposta pela nova logomarca.
O site teve um crescimento significativo em 10 meses de funcionamento, saindo de 728 acessos
únicos em março para 7.000 em dezembro, com pico de 9.540 visitantes únicos em setembro, mês
em que aconteceu a Virada Cultural de BH.
O site recebe, em sua maioria, visitantes provenientes de mídias sociais e outros sites, com destaque
para o Facebook, portal da PBH, sites Catraca Livre e Sou BH (que divulgou o FIQ 2013). A busca
direta pelo Google, no entanto, também se faz presente, apresentando como palavras mais procuradas:
“bh faz cultura” em suas mais variadas formas (com espaço, sem espaço, com www ou sem).
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- Redes Sociais
Para possibilitar univocidade das informações, organização da divulgação, o acompanhamento e o
monitoramento dos resultados, a FMC adotou apenas o Facebook, por ser a ferramenta de maior
alcance no momento, segundo pesquisas.

Facebook
As páginas da FMC no Facebook foram criadas entre janeiro e março de 2013. Atualmente, são 31
fanpages ativas. Os dados de acesso começaram a ser mensurados a partir de julho, quando já havia
um tempo de criação. O quadro abaixo apresenta o relatório dos usuários envolvidos neste projeto a
partir de julho de 2013:
Espaço/projeto

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

1.450

1.613

1.582

1.546

746

867

Arena

614

995

3.957

1.635

348

1.454

Bibliotecas Regionais

137

198

175

76

12

62

1.237

1.349

1.157

467

306

774

Casa do Baile

504

493

545

467

368

125

Casa JK

63

705

1.896

187

340

61

APCBH

BPIJ
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Espaço/projeto

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

CCAVC

188

130

781

293

277

229

CCJG

336

1.071

574

1.309

1.419

1.469

CCLN

826

161

531

16.166

364

912

CCLR

1.238

1.000

1.559

1.161

80

809

CCPAM

1.156

1.699

2.633

2.633

890

749

CCPE

1.445

2.502

3.665

3.665

3.679

1.106

CCSB

1.742

1.256

187

501

498

322

CCSF

125

242

601

272

511

1.019

CCSG

345

211

336

153

314

560

CCU

393

775

669

574

430

289

CCVF

1.339

1.180

392

1.034

1.035

1.851

CCVM

455

405

349

533

206

297

CCVN

935

1.566

3.490

983

3.404

3.008

CCVSR

140

300

364

236

525

281

CCZS

879

1.469

833

703

1.195

1.003

CRAV

706

627

609

1.322

419

248

2.969

3.285

3.104

1.732

1.376

1.082

FAN

0

0

853

18.235

3.424

83

FIQ

8.033

11.713

10.703

10.954

10.954

3.659

FIT

0

0

0

0

0

83.468

MAP

4.082

606

1.502

1.502

2.889

726

MHAB

1.722

1.114

1.145

1.145

474

905

466

1.296

952

10.954

871

482

Patrimônio Cultural

112

203

167

167

157

79

Teatro Marília

27

14

0

0

0

0

Virada Cultural

1.315

11.996

82.244

105

411

306

Total

34.979

50.174

127.555

80.710

37.922

108.285

CCBH/CRModa

Pampulha Patrimônio da
Humanidade

Twitter
O twitter da FMC existe desde 2010 e passou a ser mensurado em julho de 2013, fechando o ano com
1644 seguidores.
Seguidores
Mês

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Quantidade

1461

1497

1533

1575

1600

1644

Tweets
Mês

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Tweets

53

79

141

260

183

49

Favoritados

0

3

6

10

9

2

31

Tweets
RTs

14

39

46

40

24

3

Respostas

0

5

1

3

1

0

409

74

5492

103

62

11

7

11

17

10

12

10

Clicks
Menções

Boletim Eletrônico Semanal - Mailchimp
51 Boletins enviados em 2013 – de quatro a cinco por mês
Público: 8 mil por semana, sendo FMC, Mundo Oficial, Mailing Externo
Entregas bem sucedidas

Total de

Número de pessoas que

(média por semana)

abertura

se descadastraram

5528,5

2108,25

3

5944

2046

3

Março

7376,75

2118,5

3

Abril

7544,2

2139,6

7

Maio

7601,25

2235

6

Junho

7720

2376,25

4

Julho

7841,2

2438,8

7

Agosto

7735,75

2423

5

Setembro

7781,5

2561,5

11

Outubro

7863,4

2314

4

Novembro

7884,75

2354

9

Dezembro

7.860,4

2183,4

1

Janeiro
Fevereiro

Imprensa
Foram enviados à imprensa e divulgados no site da PBH (www.pbh/cultura) 163 releases e notas sobre
os trabalhos da Fundação Municipal de Cultura no ano de 2013. Os principais assuntos veiculados na
imprensa, em 2013, segundo clipping da ASCOM-FMC foram:
Assuntos

Citações na mídia impressa e web

FIQ

205

Pampulha Patrimônio da Humanidade

198

Virada Cultural

152

Patrimônio Cultural

130

Museu da Pampulha

111

LMIC

92

FAN

85

Cena Música

82

Projetos CRAV

65

Pampulha 70 anos

48

Aniversário de Belo Horizonte

46

32

Assuntos

Citações na mídia impressa e web

Arena da Cultura

43

Arquivo Público

43

Prêmio Cidade de Belo Horizonte

42

Sebastião Salgado

39

Conferência Municipal de Cultura

35

Inauguração Casa Kubitschek

33

Noite de Museus

29

Bolsa Pampulha

25

Férias na Biblioteca

25

MHAB 70 anos

25

Tapume com Arte

23

Brincando na Vila

22

Teatro Francisco Nunes

19

Corredor Cultural Pça da Estação

17

FIT

17

Primavera de Museus

14

Projeto Gentileza Urbana

14

Exposição Esquizofrenia

12

Prêmio João de Barro

11

Horizontes Musicais

7

Presépios e Folias

5

Exposição Bordados – CRModa

3

Total

1.717

Produção visual e gráfica
A FMC, por meio de sua Assessoria de Comunicação, desenvolveu mais de 65 campanhas
publicitárias. Foram criados e produzidos diversos materiais publicitários, em versões impressas e/ou
virtuais, dentre os quais podemos citar: flyers; cartazes; backbus; folders; banners; postais; panfletos;
logomarcas de eventos; convites; etc. Enfim todo o material de divulgação dos eventos realizados e
apoiados durante o ano de 2013.

1.3.2 Participação da Fundação em Eventos Locais, Nacionais e Internacionais
Visando a representar os interesses institucionais da FMC em comissões, conselhos e eventos locais,
nacionais e internacionais, foram realizadas várias participações durante o ano de 2013. O objetivo
desta ação é articular, junto aos órgãos e fóruns de representação da cultura, os mecanismos
necessários à aprovação de recursos, dar prosseguimento às ações de implantação do Sistema
Municipal de Cultura, além de criar estratégias de parcerias e realização de eventos, como a Copa do
Mundo.
Alguns eventos são destacados a seguir:
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- Reunião com a Ministra Marta Suplicy para apresentação do plano estratégico de atuação de Belo
Horizonte na Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014 – jan/2013 – Brasília;
- 3º Seminário FIFA Fan Fest - Programação de cultura para as cidades-sedes da Copa das
Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014 – fev./2013 – Ceará
- Encontro Internacional Brasil-Japão: "Oportunidades de negócios e desafios” – mar/2013 – Belo
Horizonte;
- Fórum de Políticas Culturais – mar/2013 – Bahia;
- Reunião Técnica - PAC Cidades Históricas – mar/2013 – Brasília;
- Reunião GT Cultura Olimpíadas 2016 – abr./2013 – Rio de Janeiro;
- Apresentação dos 70 anos do complexo arquitetônico da Pampulha – abr./2013 – Belo Horizonte;
- Representação do Prefeito no 4º World Cities Summit Mayors Forum 2013 (4º Fórum Anual de
Prefeitos da Conferência Mundial das Cidades 2013) – jun./2013 – Bilbao/Espanha;
- 3ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial - jun./2013 – Belo Horizonte;
- Seminário de Políticas Urbanas: Mobilidade Urbana – jun./2013 – Belo Horizonte;
- VII Seminário de Gestão Cultural 2013- "Da estação à liberdade: diálogo entre os espaços culturais
de BH" – ago./2013 – Belo Horizonte;
- 3ª Conferência Estadual de Cultura – set/2013 – Belo Horizonte;
- Projeto Pontos de Contato – Artes e Deficiência/ Reunião de trabalho com representantes do British
Council TRANSFORM – out/2013 – Glasgow (Escócia) e Londres (Inglaterra);
- Encontro de gestores públicos especializados em dados, informações e indicadores culturais –
nov./2013 – Brasília;
- 3ª Conferência Nacional de Cultura – nov./2013 – Brasília;
- Solenidade de assinatura do termo de adesão do Estado de MG ao Sistema Nacional de Cultura dez/2013 – Belo Horizonte.
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Gestão da Política Cultural em Números

Ações

Programa

Gestão da Política Cultural

Quant.
Ativ.
Finalística

Público
Ativ.
Finalística

Quantidad
e Serviço

Público
Serviço

Quant.
Ativ.
Meio

Total de
Atividades/
Serviços

Total de
Público

Ações e instrumentos de avaliação da
política cultural

18

1.831

0

0

1

19

1.831

Gerenciamento da infraestrutura física e
organizacional

7

58

0

0

96

103

58

Gestão superior da política cultural

156

255.812

12

5.385

132

300

261.197

181

257.701

12

5.385

229

422

263.086

TOTAL
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2) Fomento e Incentivo à Cultura
Este programa tem como objetivo promover o desenvolvimento cultural nas várias regiões da cidade,
por meio de mecanismos de fomento e incentivo; estimular o desenvolvimento e aprimoramento de
redes produtivas em cultura, propiciando o fortalecimento, a dinamização e a qualificação da produção
artístico-cultural em Belo Horizonte.
Duas ações compõem o plano de execução deste programa:
-

Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – LMIC; e

-

Fomento à produção, qualificação e circulação de bens culturais.

2.1 Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura
A FMC busca ampliar o alcance de suas ações por meio do incentivo a projetos oriundos das múltiplas
áreas artístico-culturais. Neste contexto, foi aprovada, em dezembro de 1993, a Lei 6.498, que cria
dois dispositivos de apoio e incentivo para a realização de projetos culturais:
a) Fundo de Projetos Culturais: viabilização direta de recursos para projetos culturais que
contemplem na sua execução quaisquer das ações elencadas no Edital de Seleção de Projetos
Culturais para esse mecanismo.
b) Incentivo Fiscal: renúncia fiscal do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) em
favor de projetos culturais que visem à exibição, utilização e/ou circulação pública de bens
culturais em Belo Horizonte e que contemplem na sua execução quaisquer das ações elencadas
no Edital para Apresentação de Projetos Culturais para esse mecanismo.
A Comissão Municipal de Incentivo à Cultura (CMIC) é a instância julgadora, de caráter deliberativo,
composta de forma paritária por representantes da administração municipal e por representantes do
setor cultural, eleitos pela sociedade civil de Belo Horizonte, com atribuição de selecionar,
acompanhar, fiscalizar os projetos culturais a serem beneficiados pela Lei Municipal de Incentivo à
Cultura.
No ano de 2013, foram realizadas 40 reuniões da Comissão Municipal de Cultura, totalizando 160
horas de trabalho. A CMIC efetuou a análise de 1683 propostas referentes ao Edital 2012 no decorrer
do primeiro semestre de 2013, foram homologados e emitidos 170 certificados de execução de
projetos.
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No segundo semestre de 2013, aconteceu a transição da comissão, terminando o mandato 2012/13 e
iniciando o mandato 2013/14. Esta comissão aprovou o seu novo regimento e trabalhou no
desenvolvimento do novo Edital da Lei de Incentivo à Cultura, que foi publicado no dia 11 de
dezembro de 2013 no Diário Oficial do Município.
O Departamento de Fomento e Incentivo à Cultura - DPFIC é o setor responsável pela gestão dos
Editais da LMIC. Apesar de ter passado por uma reformulação no final de 2012 e início de 2013 e de
estar com a equipe reduzida foram alcançados resultados positivos durante o ano.
Vinculada ao DPFIC, está a Divisão da Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – DVGIC, que
concentra suas atividades na gestão de todo o sistema que envolve a LMIC: gestão dos projetos
aprovados, acompanhamento da Contrapartida Sociocultural, prestação de contas, constituição de
processos de pagamentos.
As principais atividades desenvolvidas regularmente pela DVGIC podem ser subdivididas em quatro
importantes áreas: a) atendimento aos empreendedores de projetos; b) acompanhamento da gestão dos
projetos; c) auditoria de Prestação de Contas; d) atendimento às empresas incentivadoras.
Atendimentos Realizados pela Divisão de Gestão da LMIC
Atendimento presencial
1928
Atendimento por e-mail
2514
Total
4442
Além dos atendimentos destacados acima, o Departamento de Fomento e Incentivo à Cultura prestou
atendimentos internos; foram eles: 3 atendimentos a Auditoria Geral do Munício, 4 atendimentos a
Controladoria Geral do Município, três participações em reuniões do COMUC.
Atividades Realizadas pela Divisão de Gestão da LMIC
Análises de Prestações de Contas Finais
154
Análises de Prestações Parciais
117
Processo de pagamento de Parcela
117
Total
388
Além do Edital da LMIC 2012, o DPFIC também coordenou outros dois editais públicos da Fundação
Municipal de Cultura no ano de 2013: o Edital Cena Música e o Edital Descentra Cultura. Outros
esforços foram empreendidos durante o ano de 2013 no sentido de aprimorar os processos e
mecanismos de fomento da Fundação Municipal de Cultura:
- Implantação do SIATU - módulo de gestão de Incentivo Fiscal em alinhamento com a Secretaria de
Finanças. A implantação permitirá, em poucos meses, a desburocratização do processo de
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Incentivo Fiscal, tanto para o empreendedor quando para a empresa incentivadora. No ano de 2013,
53 empresas patrocinaram projetos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.
- Seminário da LMIC - realizado juntamente com o Grupo de Trabalho do COMUC para organizar
debates e formular diretrizes para o Edital LMIC 2013. Foram apresentadas 34 diretrizes e 19 delas
foram acatadas totalmente ou parcialmente, 10 não se tratavam de temas do Edital e as 5 demais
não foram incorporadas pelo novo Edital.
- Novo modelo de edital - em parceria com a Controladoria Geral do Município foi desenvolvido um
novo modelo de Edital que atendesse tanto às demandas dos agentes culturais da Cidade de Belo
Horizonte quanto à legislação pertinente ao tema. Entre os meses de outubro e dezembro de 2013
foram efetuadas sete reuniões entre membros do Departamento de Fomento e Incentivo à Cultura,
Assessoria Jurídica da FMC, Controladoria Geral do Município e Procuradoria Geral do Município.

2.1.1 Acompanhamento das Contrapartidas dos Projetos Apoiados pela LMIC
A Lei Municipal 6.498/93 determina que projetos incentivados por ela devem, obrigatoriamente,
prestar contrapartida sóciocultural para o cidadão de Belo Horizonte. No ano de 2013, foi
contabilizado o acompanhamento de 223 eventos.
Vale ressaltar que o número de eventos realizados como contrapartida é bem maior sendo que eventos
como Noite nos Museus, Virada Cultural, Festival de Arte Negra, Festival Internacional de
Quadrinhos e eventos da Belotur e da Secretaria de Relações Internacionais receberam ações de
contrapartidas da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

2.1.2 Uma Análise do Edital 2012 da Lei Municipal de Incentivo à Cultura
O Edital 2012 da Lei Municipal de Incentivo à Cultura foi publicado no dia 28 de novembro de 2012 e
sua homologação aconteceu no dia 17 de julho de 2013. O presente Edital apresentou um número
recorde de propostas superando um crescimento de 100% quando comparado ao edital 2011. Foram
recebidas 1923 propostas, que juntas, correspondem ao montante de R$ 172.341.930,64 de recursos
solicitados.
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- 2012
Edital LMIC 2011
Projetos Selecionados

2012

2011

2010

Projetos Inscritos

177
1923
212
897
159
842

Na modalidade de fomento Fundo de Projetos Culturais, foram recebidas 1230 propostas – 68% - e na
modalidade Incentivo Fiscal foram recebidas 693 propostas – 32%.
Número de Propostas Fundo de Projetos Culturais e Incentivo Fiscal

Das 1923 propostas apresentadas, 303 foram inabilitadas. Com a abertura da fase de recursos, foram
recebidos 132 recursos contra a inabilitação e 45 deles foram acatados. Outras 17 propostas foram
reabilitadas por revisão de oficio do processo. Após a homologação dos recursos, o dado consolidado
foi de 1683 propostas aprovadas para a fase de análise de mérito e 240 propostas inabilitadas.
Destas 1683 propostas, foram aprovadas 177 que, juntas, representam um total de R$ 15.667.221,06.
Em termos de quantidade de projetos aprovados, o atendimento da demanda qualificada foi de
10,51%. Quanto ao valor aprovado, o atendimento da demanda foi de 9% representando uma queda
em relação ao ano anterior que obteve um atendimento de 24% da demanda.
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Milhões R$

Edital LMIC 2011 - 2012

180,00
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140,00
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100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

Valor solicitado
valor aprovado

2011
58.086.021,48
13.842.417,99

2012
172.341.930,64
15.667.221,06

Esta queda no atendimento da demanda pode ser explicada considerando o aumento significativo do
número de inscrições no Edital de 2012. Acredita-se que a ampliação do prazo de inscrição, o
investimento na divulgação do Edital, bem como o número de cursos realizados nas regionais foram
ações que influenciaram diretamente no aumento da quantidade de projetos apresentados neste Edital.
Mais de 150 pessoas participaram destes cursos que tinham como objetivo divulgar o Edital e orientar
os empreendedores sobre a apresentação de projetos dentro dos padrões da LMIC.
Ao analisar o valor aprovado por área artística, pode-se verificar que a área da Música preencheu uma
grande parte do valor investido, correspondendo ao percentual de 38% do valor total, conforme podese observar no gráfico abaixo:
Edital LMIC 2012
% de Valor Aprovado por Área Artística
9%

Artes Cênicas

19%

Artes Visuais

9%
38%

Audiovisual
Literatura

17%
8%

Música
Patrimônio

Como pode ser observado, a LMIC, em média, patrocina mais empreendedores novos do que
veteranos, isto é, ao analisar os últimos cinco anos, observa-se que a Lei beneficiou um número maior
de novos proponentes. No ano de 2012, esse percentual alcançou o índice de 75%.
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Edital LMIC 2012 – Empreendedores Novos X Veteranos

Outro ponto a ser destacado é o do perfil de empreendedores da LMIC: em média 81% das propostas
apresentadas são de pessoas físicas. Esse cenário é repetido quando observado o número de aprovados
no referido Edital. Esse é um paradigma para a administração municipal, pois os recursos
disponibilizados ao longo dos últimos anos cresceram em volume superior ao do PIB e do próprio
ISSQN. Isso não resultou em uma transição desses profissionais autônomos em pessoas jurídicas, o
que geraria um impacto social maior para a cadeia produtiva de cultura do município.
Edital LMIC 2012 – Projetos Aprovados

Com base nesse cenário, o DPFIC efetuou a proposta, em parceria com o SEBRAE ou algum centro
de desenvolvimento de empreendedorismo, de iniciar um projeto massivo com o objetivo de
transformar os profissionais autônomos no município em agentes empreendedores de atividades
empresariais, seja por meio do fomento a regularização de suas atividades empresariais de cultura ou
por suporte na Gestão do Negócio ou dos projetos.
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2.2 Fomento à Produção, Qualificação e Circulação de Bens Culturais
Além do Edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, outras ações são realizadas pela FMC no
sentido de incentivar e fortalecer as atividades culturais no município, estimular o desenvolvimento de
redes produtivas em cultura e qualificar a produção artístico-cultural em Belo Horizonte. As principais
ações realizadas no ano 2013 estão subdivididas em duas principais frentes de trabalho:
- Fomento à Produção Cultural,
- Apoio a Ações Culturais de Interesse Público.

2.2.1 Fomento à Produção Cultural
O fomento à produção cultural é efetivado pela FMC tanto por meio da realização de editais e
concursos quanto por meio de projetos de ocupação dos espaços culturais municipais e da promoção
de novos artistas no cenário cultural da cidade. O projeto de maior destaque nesta subação é o
“Promoção à Produção Cultural Local”. O acompanhamento das contrapartidas dos projetos apoiados
pela LMIC também é registrado como uma atividade de fomento.

Editais e Concursos 2013
A produção cultural de Belo Horizonte sofreu várias intervenções da FMC no ano de 2013. Foram
publicados 06 editais com foco em diversas linguagens artísticas. São eles:
1) Cena Música - Música - Edital de seleção de apresentações musicais, de caráter gratuito, destinadas
ao público em geral, avaliando-se a melhor técnica, para compor programação musical da
Fundação Municipal de Cultura para o ano de 2014, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993.
2) Cena Música – Artes Cênicas - Edital de seleção de seleção de espetáculos de artes cênicas,
contemplando teatro, dança, circo e performance, de caráter gratuito, voltado aos públicos infantil,
infanto-juvenil e adulto, avaliando-se a melhor técnica, para compor a programação cultural de
Artes Cênicas da Fundação Municipal de Cultura para o ano de 2014, de acordo com a Lei Federal
nº 8.666/1993.
3) Bolsa Pampulha - Edital de seleção para concessão de bolsa a 10 artistas autores de projetos de
criação em artes visuais, estimulando a produção emergente no âmbito nacional.
Em sua quinta edição, o projeto Bolsa Pampulha objetivou proporcionar à artistas, em início de
carreira, uma residência acompanhada por profissionais renomados em artes visuais. Foram
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recebidas 176 propostas e escolhidos 10 artistas de MG, SP, RJ e PR. O resultado dessa
experiência será mostrado em uma exposição no Museu de Arte da Pampulha. Nesta edição, o projeto
conta com a presença de Agnaldo Farias, professor da USP e curador do Instituto Tomie Othake em
São Paulo; Ricardo Rezende, diretor do Centro Cultural São Paulo; Martha Ruiz , espanhola residente
no Brasil, curadora e gestora cultural qualificada pela Sorbonne; e a artista mineira Elisa Campos.
4) Lei Municipal de Incentivo à Cultura – LMIC - Edital para seleção de projetos de caráter artístico
e/ou cultural, que visem obter os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – LMIC na
modalidade Incentivo Fiscal (IF) ou na modalidade Fundo de Projetos Culturais (FPC).
5) Concurso Nacional de Literatura Prêmio Cidade de Belo Horizonte – 2013/2014 – Concurso
literário nacional para destaque e premiação de obra inédita, em língua portuguesa, de autores
brasileiros nas categorias Conto, Dramaturgia, Poesia e Romance.
O edital 2013 foi publicado em dezembro, com inscrições previstas para acontecer até abril de 2014. O
Prêmio Cidade Belo Horizonte é anual e, em sua última versão, obteve 1.544 inscrições para
premiação em 04 categorias.
6) Concurso Nacional de Literatura João-de-Barro - Literatura para Crianças e Jovens – 2013Concurso literário nacional para destaque e premiação de 02 (duas) obras inéditas de texto literário
e livro ilustrado (com projeto gráfico completo), em língua portuguesa, de autores brasileiros, na
categoria literatura para crianças e jovens.
O edital 2013 foi publicado em dezembro, com inscrições previstas para acontecer até abril de 2014. O
Prêmio Cidade Belo Horizonte é bienal e, em sua última versão, obteve 267 inscrições para premiação
em 04 categorias.
Observa-se que o público que participa destes editais vem aumentando nos últimos anos e a Fundação
tem empreendido esforços no sentido de aumentar a quantidade de projetos apoiados por meio da
ampliação do seu orçamento anual.

Projeto Incentivo e Promoção à Produção Cultural Local
Ainda dentro desta frente de trabalho, também foram realizados projetos vinculados ao fomento às
artes e à formação artística. Merece destaque o projeto de Incentivo e Promoção à Produção Cultural
Local – executado em todos os centros culturais, por meio da cessão de espaço à comunidade.
Este projeto tem como objetivo estimular, apoiar e fomentar a criação e a produção de artistas e grupos
artístico-culturais das comunidades do entorno dos Centros Culturais, colaborando com o
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desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a continuidade de suas atividades. Nele estão previstas ações
como cessão de espaço para ensaios, apresentações artísticas, oficinas, cursos, palestras, etc, além do
empréstimo de instrumentos musicais e outros equipamentos, assessoria aos artistas e grupos locais no
sentido de identificar carências a serem supridas e potenciais a serem desenvolvidos, incluindo apoio
na elaboração de projetos a serem apresentados na Lei Municipal de Incentivo e outros mecanismos de
fomento à cultura. O resumo das atividades executadas durante o ano é apresentado na tabela abaixo:

Atividade
Apresentação Artística
Cessão de Espaço
Contando História
Exibição
Exposição
Oficina
Palestra
Total

Quant.
61
1817
1
1
6
37
8
1931

Público
2887
6671
22
47
5281
338
154
15400

No ano de 2013, este projeto alcançou um público de 15.400 pessoas, representando aumento de
29,6% em relação ao ano anterior. No gráfico abaixo, é possível visualizar esta evolução de público
dentro dos três últimos anos.
Incentivo e Promoção à Produção Cultural Local Público
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2.2.2 Apoio a Ações Culturais de Interesse Público
Por meio do apoio a projetos culturais executados por outras secretarias municipais, instituições ou
outras esferas de governo, a FMC busca incentivar ações de relevância para a cultura de BH. O
objetivo desta subação é viabilizar o intercâmbio com outras experiências culturais, promover a
vitalidade da cultura, estimular a diversidade cultural e ampliar o acesso à produção e à fruição a partir
de produtos culturais. A relação dos principais projetos apoiados é apresentada a seguir:
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Projeto

Coordenação Executiva

Realização

Local

39ª Campanha de Popularização do Teatro
e Dança

SINPARC

03 de janeiro a 03
de março

Teatros e espaços
públicos de BH

Verão Arte Contemporânea

Grupo Oficcina Multimédia

11 de janeiro a 03
de fevereiro

Vários espaços de Belo
Horizonte

Prêmio Gentileza Urbana

IAB/MG

23 de fevereiro

MAP - BH

Festival do Japão

Consulado Geral Honorário
Japão em BH
Governo do Estado de Minas
Gerais

15 a 17 de março

Expominas

19 de março a 30
de abril

Centro de Arte Popular Cemig - Belo Horizonte

Encontro Nacional Programa Prazer em
Ler

Instituto C&A

01 a 05 de abril

BPIJ - BH

Caravana do Esporte e da Música

ESPN Brasil

09 a 11 de abril

Parque das Mangabeiras

Conexão BH

Cria Cultura

Parque Municipal

Espetáculo "Os Gigantes da Montanha"

Grupo Galpão

Festival Nômade

Mercado Moderno

29 de maio a 02
de junho
30 de maio a 02
de junho
15 e 16 de junho

A Terra Vista do Céu

BONFILM Audiovisual

16 de julho a 30
de setembro

Gradil do Parque
Municipal – BH

Seminário Q+50

IAB/MG

19 e 20 de julho

Belo Horizonte

XXVI Congresso Mundial de Filosofia do
Direito e Filosofia Social - ABRAFI

Estrellar Produções e
Promoções Artísticas

21 de julho

Palácio da Liberdade

Dia do Patrimônio Histórico

IEPHA

17 de agosto

Pça da Liberdade

Festival Internacional Andando de Bem
Com a Vida
7ª Mostra CineBH e Brasil CineMundi

Instituto Ayurveda

27 a 29 de
setembro
10 a 15 de
outubro
12 de outubro a
08 de dezembro

Pça da Liberdade

21 de outubro a
24 de novembro
24 e 25 de
outubro

Belo Horizonte

01 a 10 de
novembro
01 a 30 de
novembro

Belo Horizonte

Mestres da Capital

Universo Produções

Mostra BH-Ásia

Magnetoscópio Produções
Ltda.

Edital Plug Minas

Plug Minas/Governo de
Minas
SME / Comitê Gestor de
Promoção da Igualdade
Racial
Atômica Artes e Tapioca
Cultura
Instituto Social de
Desenvolvimento
Sustentável - INSOD
Escola de Biblioteconomia /
UFMG

II Encontro de Literatura Afro-brasileira

Fórum Internacional da Dança
II Festival OMI de Diversidade Cultural

Seminário "A Biblioteca pública no século
XXI: lugar social, atuação política e
estratégias de mobilização".

21 e 22 de
novembro

Praça do Papa
Parque Municipal

Belo Horizonte
Belo Horizonte

BPIJ - BH

Unidades
descentralizadas
UFMG

São projetos culturais das mais diversas áreas artísticas que receberam o apoio da FMC para sua
realização. O público que participou destes eventos passou de 1.400.000 pessoas. Destes, dois projetos
merecem destaque especial: a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança e A Terra Vista do
Céu.

Campanha de Popularização do Teatro e da Dança
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Trata-se de um projeto realizado pelo Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais
(Sinparc) com o objetivo de democratizar o acesso ao teatro e aproximar o público deste universo
artístico, permitindo ao expectador o contato com novas e antigas produções locais.
A Campanha aconteceu em palcos, ruas, parques e praças de Belo Horizonte, entre os dias 03 de
janeiro a 03 de março de 2013, com a apresentação de 154 espetáculos, sendo 101 deles adultos, 41
infantis e 12 de dança. Em 2013, a Campanha atingiu um público de 400.000 pessoas
aproximadamente.

A Terra vista do céu
"A Terra Vista do Céu" é um projeto artístico-cultural de intervenção urbana que convida o público a
viajar, descobrir, se misturar, transformando o espaço público em um território cosmopolita. O
objetivo da exposição é incentivar a consciência ambiental, estimular o turismo, interagir com o
espaço público de forma lúdica e plural e inserir a agenda cultural de Belo Horizonte num roteiro
internacionalmente reconhecido.
A exposição reuniu 130 fotografias, em grande dimensões (180 x 1 20cm), feitas de grandes altitudes,
em várias regiões do planeta, pelo fotógrafo e ativista ambiental francês Yann Arthus-Bertrand. Como
produto da exposição, foi editado um livro que reuniu as fotografias e textos do fotógrafo e dos
patrocinadores. A tiragem foi de 1.000 unidades que foram distribuídas aos patrocinadores, parceiros e
convidados do coquetel de abertura.
A Fundação Municipal de Cultura apoiou a realização deste evento por meio de sua Diretoria de
Políticas Museológicas. Estima-se que entre os dias 16 de julho e 22 de setembro de 2013, 1.8 milhões
de pedestres passaram pela Avenida Afonso Pena e visitaram a exposição, que foi realizada a céu
aberto nos gradis do Parque Municipal.

46

Programa

Fomento e Incentivo à Cultura

Quant.
Ativ.
Finalística

Público
Ativ.
Finalística

Quantidad
e Serviço

Público
Serviço

Quant.
Ativ.
Meio

Total de
Atividades/
Serviços

Total de
Público

Ação

Fomento e Incentivo à Cultura em Números

Fomento à Produção, Qualificação e
Circulação de Bens Culturais

303

15.251

1.913

8.003

9

2.225

23.254

303

15.251

1.913

8.003

9

2.225

23.254*

TOTAL

* Este total se refere aos projetos executados pela FMC, excluindo-se os apoiados que têm um total de público de 1.412.826.
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3) História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte
Este programa apoia-se na diretriz que visa assegurar o estímulo e a proteção da diversidade, da
memória e da identidade cultural. Tem como objetivos a guarda, a preservação e a promoção dos bens
culturais representativos para a história da cidade e para sua população.
As atividades dessa linha programática incidem sobre difusão, preservação e restauração do
patrimônio cultural municipal, em seus diversos suportes, por meio das mais diversas atividades e
serviços, apresentações artísticas, visitas monitoradas, emissão de Carta Grau, tombamento de bens
materiais e registros de bens imateriais. O programa também prevê a gestão de documentos e
tratamento dos acervos sob a custódia das diferentes unidades de patrimônio que integram a estrutura
da FMC.
Dessa forma, prevalece neste programa a atuação dos museus, arquivo e centros de referência e
também estão inseridos alguns projetos dos centros culturais e das bibliotecas. As ações são divididas
em três dimensões:
-

Desenvolvimento e Tratamento de Acervo;

-

Gestão da Política Municipal de Arquivos;

-

Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades.

3.1 - Desenvolvimento e Tratamento de Acervo
Essa ação efetiva-se por meio de atividades que buscam preservar e dar acesso aos bens culturais que
guardam a memória e a identidade da cidade e propiciam a fruição artística. O programa envolve,
especialmente, a Diretoria de Bibliotecas e Centros Culturais; o Arquivo Público da Cidade de Belo
Horizonte; a Diretoria de Patrimônio Cultural e Diretoria de Políticas Museológicas.

3.1.1 Aquisição e Desenvolvimento de Acervo
A FMC vem consolidando a política de desenvolvimento de acervo bibliográfico. Nesse sentido,
foram feitas assinaturas dos periódicos: jornal “Estado de Minas”, revistas Isto É, Ciência Hoje,
Pacote Marvel Básico e Turma da Mônica para as 19 bibliotecas dos Centros Culturais, para a sala de
leitura do BH Resolve e para o Ponto de Leitura do Parque Municipal René Gianetti.
Em relação à compra de livros, foi montado um kit para cada uma das bibliotecas ligadas ao
Departamento de Bibliotecas e Promoção da Leitura (Centros Culturais, Bibliotecas Regionais, Ponto
de Leitura do Parque Municipal), bem como para a Sala de Leitura do BH Resolve.
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Além disso, a política de desenvolvimento de acervo conta também com outras atividades – gestão de
documentos, pesquisa, processamento técnico e tratamento do acervo – e serviços de referência e
informação que visam a dar acesso à população à documentação produzida pela administração pública,
bem como aos documentos privados e os outros bens culturais, tais como livros, periódicos, obras de
arte etc.
A atualização periódica do acervo bibliográfico, assim como os demais investimentos feitos na ação
bibliotecária, já resulta em alguns avanços: crescimento do público atendido e do empréstimo
domiciliar; aumento do número e da diversidade de atividades de valorização e estímulo à leitura; e,
especialmente, visibilidade do trabalho em desenvolvimento na imprensa local e em outras instâncias
setoriais, como congressos e seminários realizados no país. O investimento no acervo, na
infraestrutura e na formação continuada dos profissionais também já resulta no crescimento perene do
público atendido, no aumento do número de livros e gibis emprestados e na consolidação de uma
programação permanente de atividades de incentivo à leitura.

Unidade
DIBCC

DIPM

Aquisição e Desenvolvimento de Acervo
Atividade/Serviço
Quantidade
Processamento Técnico/Tratamento de Acervo
Processamento Técnico/Tratamento de Acervo
Gestão de Documentos
Serviço de Referência e Informação
Pesquisa

595 unidades
29 unidades
49,4 metros lineares
3
3

Público
34
-

Foram adquiridos 4.114 livros para as bibliotecas vinculadas à Diretoria de Bibliotecas e Centros
Culturais e efetivadas 101 assinaturas de periódicos, de 05 diferentes títulos.

3.1.2 Tratamento e Preservação de Acervo
A guarda, a preservação e a promoção dos bens culturais representativos da memória e história da
cidade são diretrizes de fundamental importância na gestão pública da cultura. Várias unidades da
FMC atuam nessa frente de trabalho: o Arquivo Público de Belo Horizonte; as bibliotecas; os museus;
o CRAV; e a Diretoria de Patrimônio Cultural.
O Arquivo Público de Belo Horizonte é responsável pelo tratamento do acervo da Câmara Municipal
de Belo Horizonte. Todos os documentos recebidos estão organizados, conservados, codificados,
digitalizados, armazenados em arquivos deslizantes e acessíveis ao público e à Câmara. Além disso,
executa o projeto "Reparação da memória cultural e urbana de Belo Horizonte: preservação e acesso
ao patrimônio documental/arquitetônico" que envolve trabalho de conservação e guarda do acervo
relativo a 5ª e a 11ª Seções Urbanas correspondentes à região da Savassi (cerca de 5.000 pranchas).
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O Centro de Referência Audiovisual vem desenvolvendo vários projetos que visam ao tratamento e
processamento técnico de seu acervo, que se constitui de materiais fílmicos, fotográficos,
iconográficos, tridimensionais, bibliográficos, dentre outros. Destacam-se a análise de cinejornais; o
Fundo Globo Minas, composto por películas com reportagens da emissora compreendendo o período
de fins da década de 1960 até início da década de 1980; e a catalogação e organização do acervo
tridimensional e fotográfico.
O Museu Histórico Abílio Barreto faz o gerenciamento das coleções em seus diversos suportes
(tridimensional/textual/cartográfico/fotográfico/bibliográfico),

quer

por

meio

de

pesquisa

e

catalogação de cada um desses itens, quer por meio da aquisição de novos acervos através da
Comissão Permanente de Política de Acervo (CPPA).
Destaca-se que foram digitalizados 90 documentos da Coleção Lia Salgado para compor a exposição
referente ao projeto das Coleções Clóvis Salgado e Lia Salgado e a descrição de 28 objetos, que foram
incluídos na mostra.

Unidade
APCBH
DIBCC
DIPC
DIPM

Tratamento e Preservação de Acervo
Atividade/Serviço
Quantidade
Processamento Técnico/Tratamento de Acervo
282.334 unidades
Processamento Técnico/Tratamento de Acervo
124,994 metros lineares
Processamento Técnico/Tratamento de Acervo
5.039 unidades
Serviço de Referência e Informação
3
Processamento Técnico/Tratamento de Acervo
22.419 unidades
Gestão de Documentos
171
Pesquisa
14
Serviço de Referência e Informação
1

Público
180
16

3.2 Gestão da Política Municipal de Arquivos
O objetivo desta ação é assegurar a proteção e o acesso à documentação produzida pela administração
pública e aos documentos privados de interesse público.

3.2.1 Gestão de Documentos
As atividades de gestão de documentos executadas pelo APCBH são fundamentais para a preservação
da memória da administração municipal em longo prazo. As principais ações executadas nesse projeto
são: o levantamento da produção documental para atualização da Tabela de Temporalidade e
Destinação de Documentos (TTDD); o recolhimento de documentos considerados de guarda
permanente, bem como a eliminação de documentos conforme TTDD. Além disso, é realizado o
atendimento ao servidor municipal, orientando-o quanto aos procedimentos para recolhimento ao
APCBH e eliminação, bem como o uso da TTDD.
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Em 2013, houve a apresentação de dois projetos básicos, ambos sob a coordenação do Arquivo
Público da Cidade de Belo Horizonte, quais sejam:
- O projeto “Gestão de documentos na administração direta e indireta da PBH” consiste em
promover e acompanhar as atividades relacionadas à área de gestão dos documentos provenientes
da administração da PBH e envolve, entre outras atividades, a eliminação de documentos. A gestão
de documentos na administração municipal é uma das ações mais importantes do APCBH no
sentido de garantir a implementação, divulgação e o cumprimento da política de documentos,
aperfeiçoando o seu fluxo e garantindo a preservação dos registros de valor permanente. O
Departamento de Gestão de Documentos realizou palestras de sensibilização para a gestão
documental para várias unidades da PBH e cursos de organização de arquivos correntes e de
levantamento da produção documental. Destaca-se a Palestra de Sensibilização para a Gestão de
Documentos realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
- O projeto “Tabela de temporalidade: avaliação, atualização e conexão a outros sistemas” tem por
objetivo produzir, atualizar e publicar as tabelas de temporalidade; promover treinamento de
servidores para o uso das mesmas e autorizar a eliminação de documentos. Manter a tabela de
temporalidade atualizada e fazer a correta destinação de documentos da PBH em conexão com os
sistemas de tramitação de documentos é um trabalho contínuo.
Unidade

APCBH

Gestão de Documentos
Atividade/Serviço
Unidade
564
Diagnóstico
35.256
Eliminação de documentos
197
Recebimento de doação
6.750
Recolhimento de acervo
8
Tabela de temporalidade
1
Curso de Gestão de Documentos

Metros lineares
43,24
11,84
0
0
0
-

Público
29

3.3 Identificação e Valorização do Patrimônio e das Identidades Culturais
Essa ação visa a identificar e reconhecer as várias expressões da diversidade cultural e fomentar as
manifestações tradicionais, preservando a história e a memória coletiva. Através das atividades meio e
finalísticas, bem como os serviços de referência e informação, a FMC garante a efetiva preservação
dos bens materiais e imateriais pertencentes à memória da cidade. A execução de projetos e a oferta de
atividades é, também, um convite para o cidadão, que, de forma direta ou indireta, participa do
processo de preservação, ao utilizar os serviços disponíveis, criados para atender às necessidades das
Instituições públicas e privadas, da sociedade civil, enfim, de pessoas interessadas em consumir bens
culturais, aumentando o acesso da sociedade em geral ao conhecimento da formação e identificação
das identidades culturais da Cidade.
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3.3.1 Atendimento aos Usuários de Serviços de Patrimônio
Esta subação tem como objetivo disponibilizar os recursos, bens e espaços da cultura, contribuindo
para a apropriação do conhecimento e preservação da história e memória da cidade.
O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte (APCBH), a Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC)
e a Diretoria de Políticas Museológicas (DIPM) foram responsáveis, no ano de 2013, pela execução de
várias atividades e serviços referentes ao acesso à memória e aos acervos da cidade.
A Diretoria de Patrimônio Cultural (DIPC), além da emissão das Cartas de Grau de Proteção, também
ofereceu serviços de atendimento e informação ao público.
Com os Serviços de Referência e Informação e Qualificação da Infraestrutura Tecnológica, o APCBH
ampliou a qualidade dos seus serviços, através do projeto “Atendimento às Consultas”. O objetivo foi
o de disponibilizar o espaço físico e o site no portal da PBH, para pesquisas com profissionais
capacitados em atendimento aos usuários com diversos perfis. O projeto disponibiliza documentos
produzidos e recebidos pela PBH, documentos privados de interesse público e acervo bibliográfico.
A Diretoria de Políticas Museológicas, através do CRAV (Centro de Referência Audiovisual),
realizou vários projetos e atividades. O projeto “Atendimento – Disponibilização do Acervo para
Pesquisas” foi responsável pela realização da atividade “Visita Orientada”, na qual o público pode
consultar o acervo de filmes do CRAV através de palavras-chave que norteiam a busca por itens no
banco de dados da instituição. Na atividade “Visita Técnica”, a estrutura do CRAV é apresentada,
demonstrando todas as etapas do trabalho para conservação de um filme.
O atendimento aos usuários no Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), foi realizado durante todo o
ano de 2013 por meio das orientações feitas pelos servidores do museu, os quais ajudam os usuários
no processo de pesquisa na Biblioteca do Museu, (livres e/ou orientadas), além de visitas às
instalações do museu (reservas técnicas, salas de exposição e setor de conservação) sob a orientação
de técnicos.

Unidade
APCBH

Atendimento aos Usuários de Serviços de Patrimônio
Atividade/Serviço
Quantidade
Serviços de Referência e Informação
Qualificação da Infraestrutura Tecnológica

Público

48
5

885
-

DIPC

Serviços de Referência e Informação
Emissão de Carta Grau

9
2.415

695
-

DIPM

Visita Orientada
Serviços de Referência e Informação

14
50

229
815
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3.3.2 Educação Patrimonial e Preservação da Memória Coletiva
Esta sub-ação tem por objetivo promover ações que estimulem o reconhecimento, a apropriação, a
preservação e a difusão da história e da memória coletiva, através de diversas atividades oferecidas
para o público como exposições, feiras encontros, apresentações artísticas, palestras e outros.
Foram realizadas diversas ações voltadas para a educação patrimonial e preservação da memória
coletiva das quais se destaca a inauguração da Casa Kubitschek. Tombada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1994, e reconhecida como patrimônio
municipal pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte
(CDPCM-BH), em 2003, a Casa Kubitschek foi inaugurada em 10/09/2013 como um novo espaço
museológico de Belo Horizonte, abrigando duas exposições: “PAMPULHA: Território da
Modernidade” e “CASA KUBITSCHEK: Uma Invenção Modernista do Morar”. A primeira discute as
várias temporalidades e espacialidades existentes nessa região, destacando a Pampulha Velha,
povoada em fins do Sec. XIX e a Pampulha nova, criada na década de 1940, caracterizada pelo
conjunto arquitetônico modernista. A segunda exposição leva o visitante a experimentar e
compreender os aspectos de um habitar tipicamente modernista. O público registrado nas duas
exposições, de setembro até dezembro de 2013 foi 2.409 pessoas.
O CRAV realizou os projetos “Audiovisual em Debate”, “Conservação Preventiva do Patrimônio
Cultural” e “Seminário sobre Preservação do Patrimônio”, por meio de atividades como palestras,
visitas orientadas e oficinas, as quais ficaram disponíveis às instituições públicas e privadas, aos
profissionais de diversas áreas e também aos cidadãos interessados nas propostas culturais ligadas à
área do audiovisual.
O Centro de Cultura Belo Horizonte – CCBH passou a abrigar o Centro de Referência da Moda –
CRModa em novembro de 2012, dentre os projetos realizados pelo CCBH/CRModa, em 2013,
destacam-se:
- Exposição “A Fala das Roupas” – foi apresentada ao público uma amostra do amplo e diversificado
acervo vindo da Coleção Vestuário do Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), que reuniu desde
luxuosos vestidos de gala, fraques e lingeries até extravagantes chapéus, trousses, luvas e outros
acessórios. Também foram ofertadas à população várias atividades culturais que proporcionaram
maior visibilidade na mídia, divulgação do espaço e aumento do público que visita o edifício e que
participa dos eventos oferecidos.
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- Memória Difundida: foram realizadas visitas orientadas e técnicas pelo prédio do CCBH/CRModa
com o objetivo de construir uma percepção sobre o patrimônio cultural e sua valorização,
principalmente com estudantes do ensino fundamental e médio.
- Galera Galeria: novo projeto de exposições do CCBH/CRModa no qual foram realizadas, em 2013,
5 exposições: “Alfaiates de Belo Horizonte”, do fotógrafo Alexandre Lopes; “Alfaiarte”, do
alfaiate e artista Blade; “Molduras de afeto”, do estilista Rodrigo Fraga; “Bordadas Memórias de
Sutis Lembranças”, da Curadora Marília Salgado; e “Tramas e Bordados – Ontem e Hoje”, do
estilista Renato Loureiro.
-

Cine-Pop Cineclube – exibição de vídeos no Centro de Referência da População de Rua CRPR com o intuito de ultrapassar o mero entretenimento, contribuindo com uma linguagem
cinematográfica na formação dos usuários do CRPR.

No MHAB, os projetos de Educação Patrimonial e as Exposições de Curta, Média e Longa Duração
foram responsáveis pela apresentação de várias atividades e contagem expressiva de público durante o
ano no Museu.
Destacou-se a Exposição de longa duração em comemoração aos 70 anos do MHAB "O Museu e a
Cidade Sem Fim", a qual procura refletir sobre um tema que, ao longo desse tempo, adentrou a própria
instituição: o espaço público. A mostra aborda os seus usos e apropriações, entendendo que é nesse
local que a vida de uma cidade ganha visibilidade.
Outra importante exposição no MHAB, a “Belo Horizonte F.C. – Trajetórias do Futebol na Capital
Mineira” traça a trajetória do futebol na capital mineira, desde seus primórdios, na década de 1900, até
os dias atuais, reunindo objetos de times profissionais e amadores, bem como acervos de jogadores e
torcedores. Entre troféus, camisas, bandeiras, recordações de competições e álbuns de figurinhas, a
exposição apresenta o futebol no âmbito da perspectiva histórica e sua relação com a cidade de Belo
Horizonte. Devido à proximidade da Copa do mundo, e por Belo Horizonte ser sede de jogos, a
exposição, que acabaria em 2013, foi prorrogada até 2014.
Além destas ações, o MHAB apresentou exposições de curta duração, sobre diversos temas e a
“Exposição Permanente na área Externa”, ou seja, nos jardins do Museu, onde estão expostos três
veículos que estabelecem relação direta entre o desenvolvimento do sistema de transporte e o processo
de evolução urbana da capital mineira até meados do século XX: carro de boi, locomotiva a vapor e
bonde elétrico, equipamentos que transitaram, em épocas distintas, pelas ruas do Arraial do Curral del
Rei e de Belo Horizonte.
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A Casa do Baile, embora tenha passado por intervenções de restauração e conservação no período
entre março e julho de 2013, também executou vários projetos ao longo do ano, dentre os quais
destacam-se “A Casa em Exposição” e “Exposições na Casa”. O primeiro refere-se às visitas
realizadas à edificação, mesmo nos períodos em que não há exposição. O público contabilizado
durante o ano foi de 7.368. Já o segundo projeto visa concretizar a programação cultural da Casa do
Baile, no âmbito deste projeto destacam-se as exposições:
- Museu Revelado – realizada em parceria com o MAP, esta exposição apresentou um conjunto de
obras contemporâneas que dialogaram com a arquitetura, o design e a memória modernista da
Pampulha. Período expositivo: 10/11/2012 a 03/02/2013.

- Arthur Arcuri: um pingente da arquitetura - Após as obras de restauração, a Casa do Baile foi
reaberta com esta exposição que veio revelar o trabalho desse arquiteto de Juiz de Fora (MG),
trazendo seus projetos divididos em categorias de arquitetura, paisagismo e interiores. A ação foi feita
em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Período expositivo: 12/07/2013 a
29/08/2013.

- Os Céus como Fronteira: a verticalização no Brasil - abordou aspectos fundamentais da
trajetória arquitetônica e da paisagem urbana em nosso país, aliada ao papel dos elevadores,
mostrando alguns dos arranha-céus mais conhecidos de seis capitais brasileiras: Belo Horizonte,
Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, escolhidas por abrigarem os maiores
arranha-céus do país. No evento de abertura, também foi feito o lançamento do livro de mesmo
título da exposição. A ação foi feita através de parceria com a empresa Grifo Editora. Período
expositivo: 04/09/2013 a 20/10/2013.

- Pampulha: um patrimônio da humanidade - objetivou levar ao conhecimento do público o
processo que solicita a sua inscrição na Lista do Patrimônio da Humanidade e discutir sua
relação atual com a cidade de Belo Horizonte e com a sociedade. Também foi realizado o
seminário “A Casa em Debate – Pampulha: um patrimônio da humanidade”. Período expositivo:
31/10/2013 a 04/2014.
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Atividades Realizadas pela Diretoria de Políticas Museológicas (DIPM)
Unidade Cultural

Atividades

Público

Audiovisual em Debate; Conservação Preventiva do
Patrimônio Cultural; I Seminário de Preservação
Audiovisual de Belo Horizonte; Cine-pop Cineclube.

45

778

A Casa em Exposição; Educação Patrimonial na
Pampulha; Exposições na Casa.

25

35.213

CASA
KUBITSCHEK

Casa Moderna e a Interpretação da Pampulha

44

3.822

CCBH/CRModa

Exposições; Galera Galeria; Memória Difundida

70

16.746

Educação Patrimonial; Exposições de curta, média e
longa duração.

408

79.698

592

136.257

CRAV
CASA DO
BAILE

MHAB

Projetos

Total

O APCBH ofereceu diversos projetos, tais como o “Ações Educativas”, que realiza visitas
monitoradas ao público estudantil e ao público técnico em oficinas, promovendo encontros e palestras
para divulgação do potencial do APCBH como fonte de pesquisa para estudantes e professores do
ensino universitário e de pós-graduação; o “Cestas da Memória” que objetiva a valorização dos
saberes da terceira idade; e também o curso “Educação para o Patrimônio Cultural”, o qual visa à
formação de jovens mediadores e multiplicadores da cultura. Apresentou também “Exposições
Itinerantes”, realizadas na sede da PBH (01/12/2012), no Centro Cultural Salgado Filho (26/02/2013),
no Centro Cultural Alto Vera Cruz (03/04/2013), na Faculdade Estácio de Sá (14/05/2013), na
Faculdade Promove (06/06/2013) e na Faculdade Kennedy (01/08/2013); cujo tema “Entre Discursos e
Diálogos: registro da comunicação social na prefeitura de Belo Horizonte” trata do desenvolvimento
das ações de comunicação do poder público municipal com registros expostos que evidenciam o papel
central da comunicação na busca de construção de legitimidade para os projetos políticos elaborados
pelas diversas gestões do executivo municipal.
Além destas atividades, iniciou com o projeto “Novos Registros: banco de teses sobre BH e MG”, uma
série de palestras derivadas de dissertações de mestrado relacionadas com Patrimônio, defendidas em
diversas instituições de ensino em BH e MG.

56

Atividades Realizadas pelo APCBH
Projeto

Atividades

Público

Ações Educativas.

50

1.061

Cestas da Memória: valorização dos saberes da terceira idade.

195

16

Educação para o Patrimônio Cultural: formação de jovens
mediadores e multiplicadores da cultura.

82

801

Exposições Itinerantes.

3

87

Novos Registros: Banco de Teses sobre BH e MG.

9

147

339

2.112

Total

A Diretoria de Bibliotecas e Centros Culturais (DIBCC) foi responsável pela execução do projeto
“Patrimônio Cultural Comunitário” realizado nos Centros Culturais através da cessão de seus espaços
e de várias atividades tais como oficinas, exposições, apresentações artísticas, palestras e exibições.
Em outubro de 2013, aconteceu a “2ª Jornada Cultural e Ecológica Lagoa do Nado”, evento anual com
diversas apresentações artísticas (Shows de Chico Lobo, Banda Vil Metal, Walter Dias e banda, etc.),
palestras, oficinas contemplando diversas linguagens culturais como capoeira, artesanato, história de
berimbau e outras, exposições sobre diferentes temas como dança cigana, grafite, esculturas, e também
o Lançamento do livro "O Medalhão e a Adaga" de Samuel Medina.
Durante todo o ano houve a exposição sobre a história do espaço “Lagoa do Nado” com o nome de
“Lagoa do Nado: um lugar e suas Histórias”. Também foram realizados os projetos “Agenda 21 da
Lagoa do Nado”, que prevê a cessão do espaço para vários setores diferenciados com o objetivo de
deixar o público se apropriar do local, possibilitando apresentação de palestras, prática de ensaios,
artes marciais; e o “Identidades”, composto por exposições temáticas e provisórias, além da
continuidade do tradicional “Conversa ao Pé do Fogão”, baseado na concepção de que a memória é a
capacidade humana de reter sua história e transmiti-la ao longo dos tempos e, para que ela não se
perca, promove-se um encontro ao redor do fogão à lenha, com um tema previamente definido e a
colaboração de um convidado que contextualiza a cultura mineira.
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Atividades Realizadas pela Diretoria de Bibliotecas e Centros Culturais
Atividade
s

Público

Patrimônio Cultural Comunitário

418

24.698

2ª Jornada Cultural e Ecológica Lagoa do Nado.

51

12.391

A História do CCLN

12

15.000

Agenda 21 da Lagoa do Nado

717

27.007

Identidades

135

6.748

1.333

85.844

Projeto

Total

3.3.3 Preservação do Patrimônio Cultural
Os objetivos desta subação são: realizar pesquisa, inventários, registros, tombamentos e outras formas
de proteção do patrimônio e das identidades culturais; bem como elaborar e traçar Planos de
Salvaguarda de bens culturais, possibilitando sua sustentabilidade e o seu acesso. O resumo das
atividades desenvolvidas ao longo de 2013 é apresentado na tabela a seguir:

Unidade

Projeto

DIPC

Desenvolvimento e Acompanhamento de Projetos em
Área Protegida
Inventário de bairros da Área Suburbana
Tombamentos

CRAV
MAP
MHAB
Total

Atividade

Público

254

-

2
8

43
-

Inventário

41.940

-

Gestão do Patrimônio Cultural do MAP

106

-

Inventário do Acervo do Museu de Arte da Pampulha
Acervos Históricos MHAB: Coleção Clóvis Salgado e
Coleção Lia Salgado

61

-

90

-

42.461

43
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História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte em Números

Subações

Programa

História, Memória e Patrimônio
Cultural de Belo Horizonte

Quant.
Ativ.
Finalística

Público Ativ.
Finalística

Quantidad
e Serviço

Público
Serviço

Quant.
Ativ. Meio

Total de
Atividades
/Serviços

Total de
Público

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE ACERVO

0

0

3

34

676,40

679,40

34

TRATAMENTO E PRESERVAÇÃO DE
ACERVO

0

0

4

196

310.101,99

310.105,99

196

GESTÃO DE DOCUMENTOS

1

29

0

0

42.830,08

42.831,08

29

ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE
SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO

14

229

2.522

2.395

5

2.541

2.624

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA
COLETIVA

1.422

215.998

637

8.215

205

2.264

224.213

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL

2

43

0

0

42.459

42.461

43

1.439

216.299

3.166

10.840

396.277,47*

400.882,47*

227.139

TOTAL

*O processamento e tratamento técnico do acervo do APCBH tem como medida a unidade e também metros lineares, por isso o quantitativo é fracionado.
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4) Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural
Tem como objetivo impulsionar e apoiar o desenvolvimento das expressões artístico-culturais em suas
diversas linguagens, contribuindo para a apropriação do conhecimento e da produção; garantir a
manutenção e ampliação dos bens e serviços da cultura, buscando a universalização do acesso, o
acolhimento e estímulo à capacidade de criação dos cidadãos; impulsionar a formação de novos
públicos e ampliar a participação cultural como elemento de fortalecimento da cidadania; estabelecer
políticas que fomentem a leitura, a difusão do livro e o pleno acesso à produção literária. Neste
programa está inserido o projeto Arena da Cultura e os Festivais FAN - Festival de Arte Negra, FIQ –
Festival Internacional de Quadrinhos e a Virada Cultural.
Em 2013 foram executados nesse programa 23.901 atividades/serviços com total de público de
831.379.

4.1 Estímulo à Criação e Circulação das Artes e da Cultura
A política cultural da cidade tem como diretriz o princípio da descentralização. Nesse sentido o
estímulo à criação e circulação das artes e cultura ocorre por meio de ações realizadas em unidades
distribuídas nas diversas regionais de Belo Horizonte – Centros Culturais, Museu de Arte da
Pampulha, Museu Histórico Abílio Barreto, Centro de Referência Audiovisual, Casa do Baile.

4.1.1 Atendimento aos usuários das bibliotecas, centros culturais e teatros
Esse atendimento concentra-se no Teatro Marília, por meio da cessão de espaço para apresentações
artísticas, nas bibliotecas dos 15 Centros Culturais, em 03 bibliotecas regionais, na Biblioteca Infantil
e Juvenil de Belo Horizonte, no Museu de Arte da Pampulha, no Centro de Referência da Moda e no
Ponto de Leitura do Parque Municipal René Gianetti.

Projeto Biblioteca
Desde 2010, a FMC vem investindo na compra de acervo bibliográfico, o que tem gerado o aumento
de público das bibliotecas para empréstimos de livros e leitura de periódicos. O Projeto Biblioteca tem
como objetivos: promover a democratização do acesso à leitura e à informação, considerando os
diversos suportes e linguagens artísticas; legitimar a biblioteca como espaço de formação permanente
e de acesso e apropriação de bens culturais; fortalecer e incentivar as práticas de leitura de crianças,
jovens e adultos, bem como criar condições para que os mais diversos grupos sociais se apropriem de
seus espaços e serviços. Em 2013, foi contabilizado um público de 173.160 pessoas atendidas nas
bibliotecas dos Centros Culturais, do Museu de Arte da Pampulha, do CCBH/CRModa, nas Regionais,
bem como na Biblioteca Pública, Infantil e Juvenil de BH.
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Teatro Marília
O Teatro Marília, participou da 39ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, com
apresentações dos espetáculos adultos “Percurso” e “Alfredo Virou a Mão” e infantis “Pipoca e
Batatinha”, “Tá Nervoso? Vai Pescar” e “Jojô e Palito em: O Mágico de Oz”. Participou ainda do
VAC - Verão Arte Contemporânea, com apresentações dos musicais Conglomano, No Embalo dos
Ritmos e espetáculo de dança Órbita. Participou, junto à Rede Minas, da gravação da série Momento
Instrumental. Ao todo, foram realizados 74 espetáculos que atingiram público de 8.072 pessoas.

Teatro Francisco Nunes
Em 2013, não houve apresentações artísticas no Teatro Francisco Nunes tendo em vista o seu
fechamento temporário para reforma. Sua reinauguração está prevista para acontecer em maio de
2014, quando terão início as atividades do Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua - FIT 2014.

4.1.2 Iniciativas de Formação e Difusão Cultural
Esta subação prevê iniciativas que visam à formação artístico-cultural, à valorização e difusão da
diversidade cultural brasileira. Por meio de atividades como palestras, oficinas, apresentações
artísticas, exibição de filmes, exposições e visitas orientadas, as unidades da FMC promovem o acesso
e a produção de bens culturais. Dentre os projetos realizados com intuito de promover a formação e a
difusão cultural na cidade, destacam-se:

Arena da Cultura
O Projeto Arena da Cultura foi implementado pela Prefeitura de Belo Horizonte em 1998, para
cumprir metas de descentralização cultural. Tem como foco ações de formação artística e cultural nas
áreas de Artes Visuais, Dança, Música, Circo e Teatro e; Patrimônio Cultural, bem como de difusão
cultural, por meio da oferta de oficinas, workshops, seminários, circuitos e mostras de arte. O
programa é apontado pela comunidade e grupos culturais como uma ação de grande relevância para o
fortalecimento da condição cidadã, a experimentação e criação artística. Acontece em todos os Centros
Culturais, no âmbito do projeto BH Cidadania, e no Núcleo de Formação Artística - NUFAC.
Em 2013, o quadro artístico-pedagógico do Projeto envolveu 74 profissionais, sendo 65 professores,
04 monitores e 5 coordenadores de áreas. Neste ano, foram realizadas 220 oficinas que atingiram um
total de 7.215 pessoas. Vale ressaltar o aumento de público, com índice superior a 100% com relação
a 2012.
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Público Arena da Cultura

Atividades Arena da Cultura
233

7.215

220

3.591
87
1.586

2011

2012

2011

2013

2012

2013

Promoção da Leitura
A FMC conta, atualmente, com 19 bibliotecas, uma sala de Leitura (BH Resolve) e um ponto de
leitura no Parque Renné Gianetti. As ações de promoção da leitura – oficinas, encontro com escritores,
palestras – são realizadas por profissionais da área contratados e, também, por servidores. A oferta
dessas atividades foi ampliada ao longo dos últimos anos e aborda diferentes temáticas ligadas ao
livro, leitura, literatura e biblioteca. Além disso, vem fortalecendo a parceria com a escola integrada /
SMED, além da apropriação do espaço das bibliotecas. Em 2013, foram realizadas 601 atividades que
atingiram 13.150 pessoas.

Beagalê
Todos os anos, é realizado o Seminário Beagalê, uma iniciativa de formação dos servidores que atuam
como mediadores de leitura. O evento é aberto ao público interessado, o que inclui os profissionais das
bibliotecas comunitárias. Nesta edição, as discussões realizadas pretendem subsidiar a construção do
Plano Municipal de Leitura, Literatura, Livro e Bibliotecas, em consonância com o Plano Municipal
de Cultura.
Seminário Beagalê
Atividade
Conferência de Abertura
Duas mesas de debate
Duas mesas de debate
Total

Data
10/06/2013
11/06/2013
12/06/2013

Público
60
80
138
272

Cena Música
O projeto CenaMúsica tem a intenção de fomentar a classe artística e permitir que a população tenha
acesso à produção cultural existente na capital mineira. É desenvolvido a partir de dois editais de
seleção de projetos nas áreas de Música e de Artes Cênicas, cujas apresentações são realizadas nas
várias regiões da Cidade.
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Na primeira edição, que aconteceu ao longo de 2013, foram recebidas 248 propostas, sendo 112 de
música e 136 de artes cênicas. Destas, foram selecionadas 30 propostas de artes cênicas e 25 de
música e realizadas cerca de 250 apresentações artísticas, destinadas aos públicos infantil, infantojuvenil e adulto, que aconteceram nos Centros Culturais, na Casa do Baile, no Museu Histórico Abílio
Barreto, no Museu de Arte da Pampulha e no CCBH/CRModa.
Essa iniciativa foi apontada como uma conquista no processo de democratização da difusão cultural na
cidade. Trouxe visibilidade para as unidades que receberam os espetáculos, propiciando a fruição
artística de qualidade para a população. O público total dos eventos realizados no âmbito deste projeto
foi de 17.573 pessoas e sua distribuição por unidade é exposta na tabela a seguir:
Público do Projeto Cena Música
Unidade
Artes Cênicas
Música
CCAVC
387
145
CCJG
605
190
CCLN
835
200
CCLR
884
146
CCPE
1.236
164
CCPAM
740
255
CCSF
470
372
CCSB
141
350
CCSG
522
513
CCUR
1.062
106
CCVN
353
163
CCVF
614
285
CCVM
683
159
CCVSR
484
280
CCZS
940
700
CB
431
115
CCBH/CRModa
0
375
MAP
158
200
MHAB
1.830
480
TOTAL
12.375
5.198

CRAV ao ar livre
Cumprindo sua missão de trazer aos belorizontinos acesso à cultura audiovisual produzida na cidade, o
CRAV apresentou, em 2013, a mostra de filmes “CRAV ao Ar Livre”. O objetivo da mostra foi
difundir filmes do acervo do CRAV que mostrassem aspectos de Belo horizonte ou trouxessem
reflexões de pessoas que conhecessem suas características. Para isso, foi realizada uma adequação dos
filmes selecionados aos centros culturais, às regionais, aos bairros, e mesmo a outros espaços como
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ruas, praças e avenidas, onde foram projetados, o que permitiu maior aproximação com a população e
a realidade do local. Foram feitas 12 exibições para 4.845 pessoas.

Tiempos de Tango
O Centro de Referência da Moda de Belo Horizonte promoveu o Tiempos de Tango, uma atividade
com o grupo El Abrazo, que trouxe espetáculos de dança e música, aula experimental e palestra sobre
o tema. Foram realizadas 10 apresentações que contaram com a participação de 1.545 pessoas.

Mostra Presépios e Folias
A Mostra BH – Presépios e Folias teve o objetivo de proporcionar o diálogo com o público sobre
aspectos da memória da cidade relacionados à celebração do Natal e os tradicionais grupos de Folias
de Reis, ressaltando a identidade local das comunidades e contribuindo para a preservação do
patrimônio imaterial e preservação da memória coletiva. Foram expostos 15 presépios, elaborados
com materiais diversos por artistas da capital, na rodoviária de Belo Horizonte.
O projeto foi constituído por duas etapas principais: a primeira foi o desenvolvimento dos presépios,
pelas comunidades frequentadoras dos Centros Culturais da FMC, com a orientação dos educadores de
arte e patrimônio, buscando expressar de maneira livre e artística suas identidades culturais com o
tema. Contou com a participação de 145 pessoas.
A segunda etapa foi a realização da exposição na Rodoviária composta pelos presépios desenvolvidos
nas oficinas, relatos, imagens e histórias e especialmente com a apresentação dos grupos de Folias de
Reis de Belo Horizonte, nos dias 15 de dezembro de 2013 e 06 de janeiro de 2014.
A participação dessas comunidades e dos grupos de Folias de Reis, no desenvolvimento do conteúdo
da exposição, foi fundamental para a garantia da valorização da diversidade cultural e, ao mesmo
tempo, para a preservação das memórias e identidades locais.
No livro de visitas foram registradas 1077 assinaturas, os coordenadores do evento acreditam que o
público foi muito maior. Pelo relato dos mediadores, muitas pessoas não assinavam o livro, e estimase que a exposição pode ter tido um público 17 vezes maior, dando um total de 18.310 pessoas.

“Semana Nacional de Museus” e “Primavera nos Museus”
Os projetos “Semana Nacional de Museus” e “Primavera nos Museus” são promovidos pelo Instituto
Brasileiro de Museus (IBRAM) e acontecem anualmente nos meses de maio e setembro,
respectivamente. A cada ano é proposta uma temática que orienta as atividades que serão
desenvolvidas pelas instituições, a fim de promover debates e reflexões sobre a atuação das
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instituições museológicas, da preservação e valorização das identidades culturais. Esses programas
visam à integração dos museus brasileiros e ao fortalecimento da relação com a sociedade. Foram
realizadas 25 atividades, dentre elas palestras, visitas orientadas e o Festival 100 anos do Cinema
Indiano, que atingiram 928 pessoas.
- A 11º edição da Semana Nacional de Museus aconteceu entre os dias 13 e 19 de maio de 2013,
com o tema Museus (Memória + Criatividade) = Mudança Social. Neste ano, especialmente, as
equipes dos equipamentos da DIPM, principalmente dos setores educativos, iniciaram um processo
interno de integração e de troca de experiências que resultou no planejamento de um cronograma de
atividades para o evento, integrado e articulado. Assim, as atividades não ocorreram no mesmo
horário que outras, proporcionando ao público a possibilidade de participar de toda a programação.
Como consequência dessa integração, foi elaborada uma atividade comum a todas as unidades
museológicas, intitulada “Caminhadas Culturais: Conversas na Cidade”. Esta atividade propôs que o
público realizasse, caminhando, um percurso na cidade, e em conjunto com os mediadores
conhecessem as instituições museológicas da FMC, explorando o patrimônio cultural, o espaço urbano
e a vida na cidade. Foram realizados três circuitos: Conversas na Cidade I: CCBH/CRModa – CRAV
– MHAB; Conversas na Cidade II: Casa do Baile – Museu de Arte da Pampulha; e Conversas na
Cidade III: Casa do Baile – Igreja de São Francisco.
- A 7ª Primavera nos Museus aconteceu entre os dias 23 e 29 de setembro de 2013, cujo tema
escolhido foi Museus, Memória e Cultura Afro-brasileira. Foram realizadas palestras, mesas redondas,
passeios educativos e ainda uma programação gastronômica. Todas as atividades foram gratuitas.
A abertura aconteceu MHAB com o Muquifu (Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos), nesta
oportunidade foi realizada uma mesa redonda que debateu a história e tutela do patrimônio afrobrasileiro. Durante a semana, o MHAB também inaugurou duas mostras de curta duração: a Peça em
Destaque, que apresentou memórias do Teatro Municipal e do Cine Metrópole; e a Pinacoteca
MHAB com pinturas de Mauro Silper.
Outra atração de destaque foi o encontro de capoeiristas e roda de conversas. A atividade foi realizada
em parceria com o IPHAN e teve a participação de Marcos Llobus e Renato Rasera.
O Museu de Arte da Pampulha também teve programação inspirada na gastronomia africana. Nesta
semana, o MAP abriu sua cozinha oferecendo aos visitantes alimentos e bebidas ligados às raízes
africanas. Também foi realizada uma palestra sobre produtos de origem africana na mesa brasileira,
com o professor Beto Haddad, e uma feira de quitandas, com a participação de quitandeiras de Minas
Gerais. A programação foi composta em parceria com a OSCIP Conspiração Gastronômica.
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A Casa do Baile promoveu a palestra Espaços Museológicos e a Diversidade Cultural Afro-brasileira,
com Rosália Diogo, doutora em letras e literatura pela PUC Minas, e uma caminhada educativa na
Pampulha até o Monumento Iemanjá, um portal da memória, cultura e religiosidade. A caminhada
teve a participação do artista Jorge dos Anjos.
O CCBH/CRModa promoveu, em parceria com a Embaixada da Índia em Brasília, o festival 100 anos
do Cinema Indiano, com cinco dias de exibição inédita de filmes premiados que representam o
panorama do moderno cinema indiano.

Noite de Museus
Criado nesta gestão, o projeto Noite de Museus tem por objetivo dar visibilidade aos museus da cidade
de Belo Horizonte a partir da realização de uma programação cultural noturna diversificada, com
vistas a aproximar o público desses espaços.
A “Noite de Museus” foi realizada no dia 12 de julho de 2013. Sua principal característica é: quando
anoitece, em vez de fecharem as portas, as instituições permanecem abertas até mais tarde para receber
os visitantes, oferecendo uma programação, gratuita, com exposições, shows musicais, peças de teatro,
apresentações de dança, performances de artes visuais, eventos especiais, debates, cortejos artísticos e
homenagens.
A abertura aconteceu no CCBH/CRModa, com uma homenagem a uma das maiores autoras da
literatura brasileira: a mineira Adélia Prado. Foram oferecidas várias atrações para todos os gostos, de
populares até propostas mais experimentais desenvolvidas pelos artistas plásticos contemporâneos.
Além dos Museus e Centros de Referência pertencentes à FMC, houve a participação de instituições
privadas, tais como: Centro de Arte Popular - SEC/MG, Fundação Clóvis Salgado - SEC/MG,
Instituto Undió, Memorial Minas Gerais Vale – CCPL, MUQUIFU - Museu dos Quilombos e Favelas
Urbanos, Museu da Força Expedicionária Brasileira, Museu de Artes e Ofícios, Museu dos
Brinquedos, Museu Inimá de Paula, Museu Itinerante Ponto UFMG, Museu Mineiro - SEC/MG, Oi
Futuro.
- O Museu de Arte da Pampulha fez uma programação especial para evidenciar a mémória do Cassino
da Pampulha, função inicial do edifício que abriga o museu.
- O Memorial Minas Gerias Vale criou uma visita orientada especial para a noite "Boa Noite
Sensorial" Os visitantes foram convidados a descobrirem roteiros que provocam interações
humanizadas, surpresas no meio do caminho. Um convite ao inusitado, à brincadeira, ao
descobrimento. Uma ode as sensações.
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- A noite mobilizou para o Museu dos Brinquedos a presença de um grande público de famílias, pais e
filhos que participaram de oficinas de construção de brinquedos e também assistiram a apresentação
do espetáculo “Contos de Lá nos Contos de cá”, com narração de história e música.
- O Museu da Força Expedicionária Brasileira contou com uma programação que chamou a atenção do
público como as visitas orientadas pelos ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial e o passeio com
veículos da época da 2ª Guerra Mundial.
Participaram ao todo 4.286 pessoas.

4.1.3 Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte e Cultura
Esta subação tem por objetivo desenvolver e apoiar os projetos difusores de arte e cultura,
fortalecendo a inserção da cidade no âmbito regional, nacional e internacional.
O ano de 2013 foi extremamente proveitoso para cidade. Sob a coordenação da Diretoria de Ação
Cultural, foram realizadas a 1ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte, a 7ª edição do Festival de
Arte Negra, a 8ª edição do Festival Internacional de Quadrinhos e o projeto BH Cultura e Turismo na
Copa das Confederações, entre outras ações e atividades nas áreas de formação, difusão, fomento e
promoção das artes. Em síntese, tivemos:
Festival

Período

Nº Aividades

Público

BH Cultura e Turismo na
Copa

15 a 30 junho

18

34.500

1ª Virada Cultural de BH

14 e 15 Setembro

400

200.000

FAN

17 a 27 outubro

101

19.000

FIQ

13 a 17 novembro

595

75.000

1.114

328.500

TOTAL
No que diz respeito aos avanços constatados, pode-se ressaltar:

- A descentralização da programação de importantes festivais para as várias regionais da cidade, a
exemplo da realização do pré-FIQ e do pré-FAN nos centros culturais;
- A articulação e a consolidação de parcerias institucionais e governamentais para o fortalecimento
e potencialização de projetos como a 1ª Virada Cultural de BH (SESC, Belotur, Fundação Clóvis
Salgado, CentoeQuatro, e outros), Festival de Arte Negra (Fundação Palmares, Funarte, Iphan,
CentoeQuatro, e outros), Festival Internacional de Quadrinhos (SESC, Oi, Casa dos Quadrinhos,
e outros), BH Cultura e Turismo na Copa das Confederações (Ministério da Cultura, ASCOM
PBH e Belotur, e outros).
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VIRADA CULTURAL

A Virada Cultural de Belo Horizonte é uma festa da cidade criada através da Lei 10.446/2012,
integrando o calendário anual de eventos da capital mineira a partir de 2013.
Para sua realização foram convidados artistas, grupos e coletivos, que desenvolvem trabalhos artísticos
- seja para palcos, espaços públicos ou espaços alternativos - a apresentarem suas propostas de shows
musicais, encenações, performances, demonstrações e exibições para ocupar as ruas, praças, arenas e
tablados da cidade durante as 24 horas da Virada Cultural 2013. Foram feitas 1.000 inscrições de
artistas e grupos de áreas como música, artes cênicas e artes visuais, para participar do processo de
seleção artística.
Pela primeira vez, Belo Horizonte promoveu uma festa com 24 horas de atrações, das 17h do dia 14 às
17h do dia 15 de setembro de 2013. A ideia da Virada Cultural é reforçar o caráter democrático do
espaço público, que tem, na manifestação artística, o grande eixo de ressignificação da cidade. A
intenção é buscar novas formas de convívio com a cidade levando à reflexão de que é possível
promover uma ocupação dos equipamentos urbanos tendo como âncora a cultura.
Além dos espaços urbanos, a maratona aconteceu também em teatros, centros culturais e espaços
alternativos onde ocorreram espetáculos, shows, performances, cortejos, exposições, projeções,
exibições de filmes, atrações multimídias, literárias, oficinas, artesanato e gastronomia. Foram 24
horas de arte, divertimento e entretenimento. A programação da Virada teve artistas selecionados e
convidados, projetos aprovados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, programação associada em
teatros, museus, centros culturais e cinemas espalhados pela cidade.
A cadeia produtiva da cultura e do setor de eventos se movimentou, de forma equilibrada, gerando
oportunidades de trabalho temporário e renda. Ao todo, foram mais de 400 atrações durante 24horas
com um público estimado em 200 mil pessoas, sendo que mais de 40 equipamentos culturais, públicos
e privados aderiram à Virada.

1ª Virada Cultural de Belo Horizonte em números
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1a. Virada Cultural de Belo
Horizonte
Realização: 14 e 15 de setembro
Investimento - R$2.755.600,00
PBH/FMC
R$1.100.000,00
Contrapartida AAMHAB
R$ 55.600,00
Parceiros
R$1.600.000,00
Mídia Espontânea
176 inserções
Inscrições pelo site: 18 dias
Período das inscrições: 30/07 a
15/08
Inscrições artísticas: 1304
Inscrições em Música: 868
Inscrições em Artes Cênicas: 208
Inscrições em Artes Visuais: 68
Inscrições em Literatura: 39
Inscrições em Cultura Popular: 20
Inscrições em Artes Integradas: 49
Inscrições em Outras: 52

Programação - 439 atrações
Palcos Oficiais – 176 atrações (palcos fixos, com atrações
promovidas pela FMC).
No Circuito – 13 atrações (atrações móveis, em ruas, esquinas
ou praças, promovidas pela FMC).
FMC – 95 atrações (realizadas em centros culturais, museus e
demais equipamentos da FMC, além de atrações no Edifício
Central, em parceria com o programa Arena da Cultura).
Associados – 155 atrações (promovidas por instituições
parceiras).
Espaços ocupados – 52 locais
Palcos nas ruas – 8 espaços, sendo 6 palcos oficiais e 2 palcos
parceiros
Programação equipamentos FMC – 23 espaços
Programação associada – 17 espaços
Ocupações no Circuito – 4 espaços

Mais de 1.500 profissionais envolvidos entre
produtores, técnicos e fornecedores em geral 769
artistas beneficiados através das 98 atrações
selecionadas pelo site.

7º Festival de Arte Negra 2013: AfroAmérica, Um Lugar no Mundo
“Um lugar no mundo: Afroamérica” foi o tema escolhido para a 7º edição do Festival de Arte Negra
(FAN), realizada entre os dias 22 e 27 de outubro de 2013. O Circuito Praça da Estação, a Funarte, o
Iphan, o CentoeQuatro, além dos Centros Culturais Lagoa do Nado, Vila Santa Rita, Salgado Filho e
Alto Vera Cruz, receberam trabalhos artísticos e discussões temáticas que transformaram a capital
mineira em um dos grandes polos de produção, difusão, contextualização e análise da arte negra na
atualidade. O público contabilizado no Festival foi de aproximadamente 19.000 pessoas.
O FAN 2013 teve por premissas básicas divulgar a produção artística local e promover o intercâmbio
cultural entre países e, para isto, contou com artistas de diversas nacionalidades e segmentos, tais
como moda, música, literatura, artes visuais, artes cênicas, cinema, gastronomia, negócios e
69

manifestações populares, o que transformou a capital mineira em um dos pólos de reflexão sobre a arte
negra na contemporaneidade.
Ocorreram vários eventos durante o festival destacando o conceito do ser feminino: a 1° Mostra Brasil
Afro Moda abriu oficialmente a programação do FAN com um desfile de doze marcas. O Seminário
Moda, Estética Negra e Economia Criativa, realizado em parceria com a Fundação Cultural Palmares,
fomentou reflexões sobre o mercado da moda negra e estimulou o empreendedorismo no setor. Doze
intérpretes e instrumentistas compuseram o show “As Cantoras”, criado especialmente para a 7°
edição. A exposição deumlugarnomundo destacou a mulher nas artes visuais. A grade de atrações do
evento é detalhada a seguir:
Grade de Atrações
Música
Espetáculos de Artes Cênicas
Filmes
Oficinas
Seminários e Demonstrações
Desfile de Moda
Atividade de Culinária
Artes Visuais (exposição e intervenção)
Literatura (Roda de leitura e Lançamentos)
Cortejo e Missa Conga
Outras

Atividades
22
19
8
7
14
1
1
4
3
1
1

Total

81

A Mostra Movimentos Urbanos, teve por objetivo fomentar, incentivar e valorizar a cena artística
local por meio da seleção de apresentações de diversas linguagens como música, circo, teatro, dança,
performance, artes visuais, poesia, entre outros. O número de inscrições (92 inscrições) superou as
expectativas, demonstrando o avanço e importância do festival na cidade.
Depois de dez intensos dias, repletos das mais diversas e surpreendentes atrações, Belo Horizonte se
despediu da sétima edição do Festival com duas ações:
- reunião das guardas de congado que seguiram em cortejo pela Avenida Brasil em direção à Praça
Floriano Peixoto até a Igreja de Santa Efigênia, onde foi realizada uma Missa Conga;
- roda de samba na Funarte-MG, conduzida pelo sambista e radialista Acir Antão, na qual foram
realizadas apresentações de grandes nomes do samba na cidade, encerrando o Festival.
8ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE QUADRINHOS – FIQ
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O Festival Internacional de Quadrinhos é realizado em Belo Horizonte a cada dois anos e já foi eleito
o principal evento de histórias em quadrinhos no Brasil4. Em 2011, superou a marca, em números de
visitantes, de eventos como a Comic-Com, em San Diego, e passou a ser considerado o maior evento
de quadrinhos da América Latina.
Embora sua programação varie de edição para edição, reúne, geralmente, convidados de relevância
nacionais e internacionais, exposições, lançamentos, feira de publicações, sessões de vídeo, oficinas,
palestras, mesas redondas e outras atividades.
A 8ª Edição do Festival Internacional de Quadrinhos – FIQ 2013 - foi realizada entre 13 e 17 de
novembro de 2013, na Serraria Souza Pinto, e teve como convidado de honra Laerte Coutinho,
conhecido como um dos principais quadrinistas do Brasil, além de outros 85 convidados, sendo 18
internacionais, oriundos dos Estados Unidos, França, Alemanha, Argentina, República Democrática
do Congo e Itália. O evento contabilizou aproximadamente 75 mil pessoas.
O Festival em números:
- 320 expositores, divididos em 28 estandes e 34 mesas;
- 52 oficinas com a participação de 14 professores e 1040 alunos;
- 34 sessões de debates, com a participação de 136 palestrantes;
- 192 sessões de autógrafos, na Praça Mauro Martinez5, e 120 sessões nos estandes e mesas;
- 136 lançamentos de títulos, a maioria de autores independentes;
- Rodada de negócios: participação de 15 editores e agentes e 200 quadrinistas.
- Visitação escolar: presença de 60 escolas (municipais, estaduais e particulares) de BH e região,
totalizando 3.400 estudantes;
- Geração de emprego e renda: o festival, em suas etapas de pré-produção e produção, gerou cerca
de 500 empregos diretos e indiretos.

4

http://www.hojeemdia.com.br/cmlink/hoje-em-dia/minas/6-festival-de-quadrinhos-recebe-trofeu-hqmix1.180580
5
É uma tradição do FIQ nomear os espaços onde ocorrem as atividades com nomes de figuras importantes dos
quadrinhos brasileiros. A "praça" Mauro Martinez era o espaço das sessões de autógrafos, dentro da Serraria
Souza Pinto.

71

Público por Gênero

Púbico por faixa etária

Público por escolaridade

Participação do visitante em outras edições
do evento

Quantidade de dias de visitação no evento

Local de hospedagem dos visitantes de
outras cidades

BH CULTURA E TURISMO NA COPA
Evento apoiado pela Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Minc, Belotur, Secretaria
Municipal Extraordinária da Copa, AmBev, Coca-Cola, Rede Globo Minas, entre outras. Contemplou
as iniciativas "BH Cultura e Turismo na Copa" e "Arraial de Belô na Copa das Confederações".
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Foi realizado entre 15 e 30 de junho de 2013, tendo como palco principal a Praça da Estação,
localizada na região central da Cidade, com uma vasta programação cultural, ancorada na pluralidade
de linguagens artísticas, incluindo música, dança, artes visuais, audiovisual, cultura popular, entre
outras atividades. Sua realização ampliou a oferta de atividades de entretenimento, cultura e lazer
durante o período da Copa das Confederações; fomentou e difundiu grupos e artistas locais e
promoveu a imagem de Belo Horizonte como um importante destino turístico-cultural do país.
No que diz respeito à sua viabilização, um dos destaques do Festival foi a união de esforços e recursos
despendidos pelos patrocinadores, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e Prefeitura
Municipal, por meio da Belotur e da Fundação Municipal de Cultura.
As principais atrações do FAN foram os shows da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, dos
grupos musicais Menina do Céu e Chama Chuva e dos cantores Luiz Melodia, Vander Lee, Aline
Calixto e Elza Soares, além da apresentação das quadrilhas do Arraial de Belô.
Os artistas e grupos contratados pela FMC para complementar a programação geral do evento, foram:
Cia. SeráQuê (flashmob), Cia. Burlantins (espetáculo Clara Negra), Instituto Yorùbá (coral Agbara
Vozes d’África), Marcelo Veronez, Scarcéus, Chama Chuva, Caravelas, Menina do Céu e César
Menotti & Fabiano.
O evento ocorreu em um momento de grande visibilidade para as cidades-sedes da Copa das
Confederações, com a apresentação de um número significativo de artistas locais, contribuindo para a
difusão e o fomento da cultura. Possibilitou a geração de emprego, de renda e, consequentemente, a
movimentação do cenário econômico da cidade, valorizando e criando oportunidade de apresentações
de trabalhos de artistas locais. O evento obteve público de 34.500 pessoas.
LATINO 2013: III Mostra de Cinema Espanhol e Latino-Americano
Evento realizado pelo Instituto Cervantes em Belo Horizonte – Embaixada da Espanha, em parceria
com a Fundação Clovis Salgado – Palácio das Artes e com a Prefeitura de Belo Horizonte. A mostra
cinematográfica teve por objetivo inserir os filmes produzidos por cineastas espanhóis e
latinoamericanos nos circuitos culturais da América Latina. Foram exibidas 19 produções em mais de
60 sessões de filmes legendados em português e com entradas gratuitas. A mostra teve a missão ainda
de difundir a cultura e a língua espanhola e latinoamericana em Belo Horizonte, a partir de atividades
culturais.
A Fundação Municipal de Cultura, através de sua Diretoria de Bibliotecas e Centros Culturais,
participou da Mostra com seis apresentações de filmes nos Centros Culturais: Venda Nova, Vila
Fátima, Pampulha, Ziláh Spósito, Vila Santa Rita e Lindéia Regina e teve um público de 117 pessoas.
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ARTE CONTEMPORÂNEA NO MAP

Com o intuito de colocar em evidência o caráter investigativo da arte contemporânea, o MAP dá
sequência ao projeto Arte Contemporânea, promovendo, desenvolvendo e fomentando a produção
cultural e artística através de exposições, cursos, seminários e pesquisas que visam a tratar dos
desafios atuais e da qualidade da produção artística contemporânea nos cenários nacional e
internacional.
Em 2013, o MAP realizou duas exposições de arte contemporânea, selecionadas por meio do edital
Arte.con, publicado em fevereiro de 2013. Pioneiro em Belo Horizonte, o edital recebeu 17 propostas
curatoriais, de todo o Brasil, abrindo o espaço expositivo do museu para curadores e artistas,
democratizando assim seu espaço. As duas propostas selecionadas foram:
1.

Exposição "Ainda: o livro como performance": proposta pelo artista, pesquisador e professor

das artes gráficas da escola de Belas Artes da UFMG, Amir Cadôr, apresentou vários livros de artistas
que mostram algumas das possíveis relações entre o livro e a performance. O Livro de Kenneth
Goldsmith descreve todos os movimentos do seu corpo durante um dia inteiro, enquanto o livro de
Nuno Ramos guarda os restos de pólvora e o estrago causado por um disparo de revólver feito contra
um livro de páginas brancas. Foi uma exposição inédita, já que um conjunto significativo de livros de
artista com este tema ainda não havia sido mostrado, e possibilitou ao público: aproximação com este
tipo de obra; conhecimento do panorama da produção em performance pensada para o livro. Com esta
exposição, o museu participou e incentivou a pesquisa a respeito das possibilidades de atuação
artística utilizando a performance e o livro como linguagem, temática que vem sendo amplamente
discutida entre diversos artistas e pensadores, posicionando o MAP dentro do contexto artístico
contemporâneo. A exposição aconteceu de 05 de setembro a 13 de outubro de 2013, totalizando
público de 7.140 pessoas.
2.

Exposição "Outra Presença": foi realizada pelo artista Marco Paulo Rolla e a curadora e

arquiteta Nathalia Larsen. Apresentou uma série de ações performáticas que remetem à presença do
corpo no espaço, vinculado a conceitos que perpassam o indivíduo, a arquitetura, o Museu e a cidade.
A ideia foi levar o visitante para dentro do espaço arquitetônico do MAP e deixá-lo à vontade,
convivendo com o ambiente museológico como parte de seu próprio cotidiano. Ao todo, foram mais
de 30 performances de diferentes artistas durante todo o mês de novembro/2013 (01/11 a 01/12/13), as
quais apresentaram público de 4.985 pessoas.
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Exposição

Período

Público

Ainda: o livro como performance

05/09 a 13/10 de 2013

7.140

Outra Presença

01/11 a 01/12 de 2013

4.985

Total

12.125
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Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural em Números

Subações

Programa

Promoção e Apoio ao Desenvolvimento
Cultural

Quant.
Ativ.
Finalística

Público
Ativ.
Finalística

Quantidad
e Serviço

Público
Serviço

Quant.
Ativ.
Meio

Total de
Atividad
es/Serviç
os

Total de
Público

ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DAS
BIBLIOTECAS, CENTROS CULTURAIS E
TEATROS

226

13.358

322

167.874

17.971

18.519

181.232

INICIATIVAS DE FORMAÇÃO E DIFUSÃO
CULTURAL

3.482

283.409

1.368

25.996

0

4.850

309.405

PROMOÇÃO DE FESTIVAL, ENCONTRO E
MOSTRA DE ARTE E CULTURA

531

340.742

1

0

0

532

340.742

4.239

637.509

1.691

193.870

17.971

23.901

831.379

TOTAL
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5) Rede BH Cultural
O Rede BH Cultural foi criado pela Prefeitura de Belo Horizonte, dentro do Programa Governamental
BH Metas e Resultados. Este programa faz parte de um novo modelo de gestão estratégica da PBH, no
qual foram definidas 12 áreas de resultados e eleitos 40 projetos sustentadores.
Na área de resultado “Cultura”, o programa objetiva reunir iniciativas de organização e de
fortalecimento da cultura na cidade, buscando viabilizar mecanismos de planejamento e de
desenvolvimento de políticas participativas, bem como a ampliação e a qualificação de espaços e usos
da cultura.

Situação das Metas e Ações Previstas para 2013
Nesse programa, foram previstas 18 metas para 2013. O quadro abaixo apresenta o detalhamento e o
status de cada uma, bem como a página deste relatório, na qual a meta está detalhada:
METAS
Espaço Multiuso no Parque
Municipal implantado
Sistema Municipal de Cultura

Virada Cultural

AÇÕES
Ordem de Serviço assinada.

Meta cumprida

3ª Conferência Municipal de Cultura
realizada.

Meta cumprida

Realizar anualmente o evento, estimulando a
vida cultural da população de Belo
Horizonte.
Realização do FAN concluída com 50

Revitalizar os Centros Culturais,
integrando e dinamizando a
produção cultural local de festivais e
eventos

Museu da Imagem e do Som - MIS
implantado

STATUS

atividades realizadas em todas as regionais e
Centros Culturais.
Realização do FIQ concluída com 80
atividades realizadas em todas as regionais e
Centros Culturais.

Pág. 16
Meta cumprida
Pág. 68
Meta cumprida
Pág. 70
Meta cumprida
Pág. 71

Plano Museológico elaborado.

Meta cumprida

Regimento Interno elaborado.

Meta cumprida

Decreto de criação do MIS publicado.

Meta não cumprida

Justificativa: processo em avaliação pelo Gabinete da FMC.
Meta cumprida
Edital elaborado.
Pág. 43
Concurso de Literatura "João de

Meta cumprida

Barro"
Prêmio lançado e divulgado.

Pág. 33
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METAS
Concurso de Literatura "Cidade de
Belo Horizonte

Festival Internacional de Literatura
da Cidade de Belo Horizonte

Apoiar e divulgar a Campanha de
Popularização de Teatro

Apoiar as Manifestações da cultura
popular

AÇÕES
Jurados contratados.

Meta cumprida

Prêmio pago aos vencedores.

Meta cumprida

Edital publicado.

Meta cumprida
Pág. 43

Macro proposta submetida ao Gabinete da
FMC.

Meta cumprida

Projeto apresentado à Lei Rouanet.

Meta cumprida

Chamamentos publicitários inseridos em
relógios digitais.

Meta cumprida

Divulgação realizada através de mídia
institucional da PBH.

Meta cumprida

50 backbus adquiridos e produzidos para
publicidade.

Meta cumprida

Exposição geral do projeto "Presépios e
Folias" realizada.

Meta cumprida

Exposições de presépios realizadas em 15
centros culturais.

Meta cumprida

Definir e disponibilizar no mínimo
uma área na cidade para a
realização de espetáculos circenses

Pág. 31 e 33
Pág. 31 e 33
Pág. 31 e 33
Pág. 64
Pág. 64
Meta cumprida
Meta cumprida

Implantar o Centro de Referência
da Moda

Pág. 54
Meta cumprida

Centro Cultural Urucuia reformado
Centro Cultural Vila Fátima
reformado

STATUS

Pág. 27
Meta não cumprida
Justificativa: obra paralisada.
Meta não cumprida

Centro Cultural Padre Eustáquio
Centro Cultural Pampulha
reformado

Centro Cultural Lagoa do Nado
reformado

Justificativa: início da obra previsto para janeiro/15 e término em
julho/2015. Manutenção realizada.
Meta não cumprida
Justificativa: início da obra previsto para março/2014 e término em
setembro/2014.
Meta não cumprida
Justificativa: início da obra previsto para março/2014 e término em
setembro/2014.
Meta não cumprida

Reformar o Teatro Francisco Nunes

Justificativa: As obras de reforma transcorriam dentro do cronograma
proposto, quando foi constatado, em novembro de 2013, danos na
estrutura da rede coletora pluvial que passa sob o piso interno
(plateia) que causou entupimentos e transbordamen-to de água e
esgoto. Para a realização do trabalho necessário, a SUDECAP foi
acionada e a previsão é de que o Teatro Francisco Nunes esteja com a
obra concluída em maio de 2014.
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QUADRO GERAL DOS PROGRAMAS

Programa
1) GESTÃO DA POLÍTICA
CULTURAL
2) FOMENTO E INCENTIVO À
CULTURA
3) HISTÓRIA, MEMÓRIA E
PATRIMÔNIO CULTURAL DE
BELO HORIZONTE
4) PROMOÇÃO E APOIO AO
DESENVOLVIMENTO
CULTURAL
TOTAL

Atividades Público Ativ.
Finalísticas Finalísticas

Serviços

Público
Serviços

Atividades
Meio

Total de
Atividades/
Serviços

Total de
Público

181

257.701

12

5.385

229

422

263.086

303

15.251

1.913

8.003

9

2.225

23.254

1.439

216.299

3.166

10.840

396.277,47*

400.882,47*

227.139

4.239

637.509

1.691

193.870

17.971

23.901

831.379

6.162,00

1.126.760,00

6.782,00

218.098,00

414.486,47*

427.430,47*

1.344.858,00

*O processamento e tratamento técnico do acervo do APCBH tem como medida a unidade e também metros lineares, por isso o quantitativo é fracionado.
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Assessoria de Projetos Estratégicos
As atividades rotineiras do setor se dividem em duas frentes: uma de operacionalização do Programa
Adote Um Bem Cultural e outra de apoio a projetos e acompanhamento de obras nos equipamentos
culturais da FMC. Somam-se a essas atividades cotidianas, demandas e projetos especiais, tais como o
PAC das Cidades Históricas e o Corredor Cultural Praça da Estação.

Programa Adote Um Bem Cultural
O Programa Adote Um Bem Cultural possui como objetivo o fomento ao patrimônio cultural de Belo
Horizonte por meio da cooperação entre a iniciativa privada e o poder público na recuperação,
identificação e promoção dos bens culturais da cidade. Essa parceria pode se estabelecer de modo
espontâneo ou por indicação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do MunicípioCDPCM-BH.
Ao longo de 2013 os processos de gestão do programa foram aprimorados, culminando na elaboração
de uma minuta de proposta para definição de critérios para a fixação de contrapartidas relativas a
empreendimentos e intervenções de impacto para o patrimônio cultural, proposta essa a ser avaliada
pelo CDPCM-BH no princípio de 2014.
Ressalta-se que por meio do Programa Adote Um Bem Cultural foram efetivadas ações importantes
para a preservação do patrimônio no ano de 2013, em especial de bens de caráter público, tais como a
recuperação dos Teatros Marília e Francisco Nunes, da Casa do Baile e do Centro de Referência
Áudio Visual. Além disso, imóveis particulares também foram contemplados no programa, assim
como foram implementadas ações de fomento ao patrimônio imaterial.
O Programa Adote Um Bem Cultural em Números:
MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DEFINIDAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - CDPCM/BH - ANO 2013
PROJETO CONTEMPLADO
Restauração, intervenção
museológica e sinalização interpretativa da Praça da Padaria ABC
Projeto de Educação Patrimonial
APCBH e DIPC
Revisão e recuperação de cobertura do casarão de Antônio Aleixo

LINHA DE AÇÃO

SETOR

Recuperação e qualificação dos
espaços públicos dos conjuntos Público
urbanos protegidos
Promoção do Patrimônio
Público
Cultural
Recuperação/manutenção de
Público
bens culturais imóveis

Pintura interna e externa da sede da Recuperação/manutenção de
DIPC, Casarão de Antônio Aleixo bens culturais imóveis

Público

Impermeabilização da cobertura da Recuperação/manutenção de
Casa do Baile
bens culturais imóveis

Público

VALOR
INVESTIDO

STATUS

100.000,00

Em
andamento

193.091,00

Em
andamento

1.000,00 Concluído
11.000,00

Em
andamento

143.765,00 Concluído
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MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DEFINIDAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - CDPCM/BH - ANO 2013
PROJETO CONTEMPLADO
Recuperação da Casa do Baile e
doação de equipamentos
eletrônicos
Conserto e manutenção do relógio
do CCBH/CRModa

LINHA DE AÇÃO

SETOR

VALOR
INVESTIDO

STATUS

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Público

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Público

28.000,00

Em
andamento

Restauração do CRAV - 1ª etapa

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Público

50.000,00

Em
andamento

Restauração do CRAV - 2ª etapa

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Público

100.000,00

Em
andamento

Promoção do Patrimônio
Cultural

Público

11.000,00

Em
andamento

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Público

7.000,00

Em
andamento

Promoção do Patrimônio
Cultural

Público

568.000,00

Em
andamento

Público

280.000,00

Em
andamento

Público

57.000,00

Em
andamento

Público

95.000,00

Em
andamento

Público

25.000,00

Em
andamento

Público

79.000,00

Em
andamento

Público

19.000,00

Em
andamento

Público

4.000.000,00

Em
andamento

Público

27.000,00

Em
andamento

Público

50.000,00 Concluído

Público

25.000,00 Concluído

Confecção de calendários de
divulgação do patrimônio cultural
de Belo Horizonte
Pintura do gradil e conserto do
portão da sede da Diretoria de
Patrimônio
Veiculação de mensagens de
promoção do patrimônio cultural
de BH

Apoio à projetos e
Elaboração de projetos de
acompanhamento de obras nos
arquitetura e acompanhamento dos
equipamentos culturais da
serviços
FMC
Participação na produção do
Identificação, registro e
documentário sobre a História do
proteção de bens culturais
Teatro em BH
Recuperação e qualificação dos
Combate à praga dos Fícus
espaços públicos dos conjuntos
urbanos protegidos
Custeio do registro fotográfico da
Promoção do Patrimônio
restauração dos jardins de Burle
Cultural
Marx na Pampulha
Restauração do Museu de Arte da Recuperação/manutenção de
Pampulha
bens culturais imóveis
Conservação e restauração de
Recuperação/manutenção de
obras premiadas do acervo do
bens culturais móveis e
MAP: 1958-1968
integrados
Recuperação e qualificação dos
Restauro e manutenção dos Jardins
espaços públicos dos conjuntos
de Burle Marx
urbanos protegidos
Recuperação/manutenção de
Restauração de quadro do MHAB bens culturais móveis e
Abençoando a terra do bandeirante
integrados
Manutenção externa do Museu
Recuperação/manutenção de
Histórico Abílio Barreto - 1ª fase
bens culturais imóveis
Manutenção externa do Museu
Histórico Abílio Barreto - 2ª fase

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

140.000,00 Concluído
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MEDIDAS COMPENSATÓRIAS DEFINIDAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - CDPCM/BH - ANO 2013
PROJETO CONTEMPLADO

LINHA DE AÇÃO

SETOR

VALOR
INVESTIDO

STATUS

Manutenção do quarteirão Pataxó
na Praça Sete

Recuperação e qualificação dos
espaços públicos dos conjuntos Público
urbanos protegidos

240.000,00

Em
andamento

Dossiê Declaração da Pampulha
Patrimônio Cultural da
Humanidade - 1ª Etapa

Promoção do Patrimônio
Cultural

Público

100.000,00

Em
andamento

Padronização de calçadas na Rua
da Bahia

Recuperação e qualificação dos
espaços públicos dos conjuntos Público
urbanos protegidos

84.000,00

Em
andamento

Projeto de Sinalização
Interpretativa e Intervenção
Museológica dos bens Culturais da
R. Santa Rita Durão
Restauro e Modernização do
Teatro Francisco Nunes

Promoção do Patrimônio
Cultural

Público

147.000,00

Em
andamento

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Público

10.000.000,00

Em
andamento

Restauro e modernização do palco
do Teatro Marília - 1ª etapa

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Público

300.000,00

Em
andamento

Restauro e Modernização do
Teatro Marília - 2ª etapa

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Público

200.000,00

Em
andamento

Restauro e Modernização do
Teatro Marília - 3ª etapa

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Público

500.000,00

Em
andamento

Restauração do casarão da Av.
Arthur Bernardes 3120 - 1ª fase
Pintura interna e recuperação de
portas do casarão da R. Padre
Rolim 435
Reforma da cobertura do Ed.
Chagas Dória
Repasse de verba para suporte das
atividades musicais da Corporação
Musical Nossa Senhora da
Conceição
Reforma do piso e paredes da sede
da Corporação Musical
Filarmônica 1º de Maio
Registro Imaterial e reforma da
sede da Irmandade 13 de maio

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Privado

200.000,00

Em
andamento

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Privado

19.000,00 Concluído

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Privado

35.000,00 Concluído

Identificação, registro e
proteção de bens culturais

Privado

36.000,00

Em
andamento

Identificação, registro e
proteção de bens culturais

Privado

80.000,00

Em
andamento

Identificação, registro e
proteção de bens culturais

Privado

120.000,00

Em
andamento

Elaboração de novo gradil para a
Igreja Ortodoxa

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Privado

15.000,00 Concluído

Passeios da Igreja Ortodoxa São
Jorge

Recuperação/manutenção de
bens culturais imóveis

Privado

10.000,00

Em
andamento

Restauração do telhado e cobertura Recuperação/manutenção de
da R. Pouso Alegre 1095/1099
bens culturais imóveis

Privado

65.000,00

Em
andamento

TOTAL INVESTIDO

18.160.856,00
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PAC Cidades Históricas
Em agosto de 2013, foi anunciado o resultado da seleção do Programa de Aceleração do Crescimento PAC das Cidades Históricas, promovido pelo IPHAN. Belo Horizonte foi contemplada com seis ações
de recuperação do patrimônio cultural, com repasse total previsto de R$16.720.000,00 (dezesseis
milhões e setecentos e vinte mil reais), destinados: à restauração do Museu de Arte da Pampulha;
revisão e tratamento das juntas de dilatação, restauro do forro da nave; limpeza das fachadas e
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restauração do mobiliário da Igreja São Francisco de Assis; restauração e adaptação da "Antiga
Hospedaria" para instalação da Escola Livre de Artes / FMC e do Minc; finalização da obra do Galpão
IPHAN-MG (antiga oficina do Conde de Santa Marinha); elaboração de projeto de restauração e
adaptação para novo uso de 03 casas da RFFSA para o MAO - Museu de Artes e Ofícios; restauração
do Salão Nobre e agenciamento externo da sede do IPHAN-MG (Casa do Conde de Santa Marinha).
Das ações aprovadas, três delas serão executadas mediante participação da PBH por meio da FMC e
da Sudecap: recuperação da Igreja São Francisco de Assis; restauração do Museu de Arte da
Pampulha; e, por fim, restauração e adaptação do antigo prédio da Hospedaria, cujo propósito da
recuperação, além de abrigar a sede do Ministério da Cultura, é implantar a Escola Livre de Artes da
FMC no primeiro pavimento da edificação. O montante de recursos a ser alocado na implementação
dessas três ações é de R$10.900.000,00 (dez milhões e novecentos mil reais).
Considerando essas ações, a Assessoria de Projetos Estratégicos auxilia na interlocução entre os
agentes envolvidos nos processos de aprovação dos projetos de recuperação e restauração junto aos
órgãos de proteção ao patrimônio e nos procedimentos e ações destinadas à formalização dos Termos
de Convênio a serem firmados entre a PBH e o Ministério da Cultura para liberação dos recursos.
Nessa perspectiva, entre agosto e dezembro de 2013 foram realizadas, junto à coordenação do
Programa BH Metas e Resultados, que acompanha o andamento das ações do PAC, diversas reuniões
de alinhamento e encaminhamento das atividades necessárias para efetivação dos convênios de repasse
de recursos. O enfoque inicial foi dado às ações do MAP e Igreja São Francisco de Assis, cujos
projetos em dezembro de 2013, estavam em fase de finalização pela Sudecap. Em relação à
recuperação da Hospedaria, para que as atividades sejam iniciadas, será aguardada formalização pelo
IPHAN quanto à permissão de uso, do referido edifício tombado, pela FMC.

Apoio a Projetos e Acompanhamento de Obras nos Equipamentos Culturais da
FMC
A Assessoria de Projetos Estratégicos, no princípio do ano de 2013, assumiu a demanda de apoiar os
projetos e o acompanhamento de obras nos equipamentos culturais geridos pela FMC. Assim, a
assessoria prestou serviço de arquitetura, avaliando, tecnicamente, as demandas oriundas dos
equipamentos culturais e de alguns bens culturais tombados de propriedade pública, realizando
diagnóstico e propondo soluções para essas demandas. Atuou, ainda, como instrumento de interface
entre os equipamentos culturais da FMC e agentes externos em matéria de aprovação e licenciamento
das intervenções demandadas, quando foi o caso. Ao longo do ano, foram realizadas as seguintes
atividades:
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- Projeto arquitetônico com a divisão espacial e o layout da nova sede da Fundação Municipal
de Cultura;
- Vistoria e elaboração de laudo técnico referente às marquises do imóvel que atualmente abriga
a sede do APCBH;
- Acompanhamento de vistoria realizada pelo Ministério Público Estadual para verificação das
condições de acessibilidade no imóvel que atualmente abriga a sede do APCBH;
- Vistoria e elaboração de projeto arquitetônico com a divisão espacial para Centro Cultural a
ser instalado em imóvel situado no Bairro Concórdia;
- Acompanhamento de reunião e levantamento arquitetônico referente à área destinada à
instalação de um Café no CCBH/CRModa (para subsidiar licitação);
- Projeto arquitetônico para ampliação do Laboratório de Conservação e Restauração do
MHAB;
- Vistoria referente à instalação de palanque para a inauguração da Casa Kubitschek;
- Projeto expográfico com a concepção espacial para Centro de Memória no Casarão Venda
Nova (colaboração com o MHAB);
- Acompanhamento de visita, vistoria e elaboração de relatório técnico contendo a descrição
arquitetônica do imóvel situado na Rua da Bahia, destinado a abrigar a futura Casa África
Gerais (colaboração com a DIAC);
- Acompanhamento de visita, vistoria e elaboração de fichas de inventário dos prédios da antiga
hospedaria e das docas na Praça da Estação, local previsto para a futura Escola Livre de Artes;
- Projetos arquitetônicos de layout e de sistema de segurança da sede da PBH, bem como
vistoria, consultoria e condução de intervenções, encaminhados para aprovação da DIPC;
- Projeto de sinalização para a pista de corrida e ciclovia da Lagoa da Pampulha

Corredor Cultural Praça da Estação
O Programa Corredor Cultural Praça da Estação foi instituído pela Fundação Municipal de Cultura no
fim de 2012 com o objetivo de potencializar o caráter cultural da região, onde já há diversos
equipamentos, espaços e movimentos culturais.
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As ações começaram a ser desenvolvidas, de fato, em janeiro de 2013, motivados também pelo
lançamento do PAC Cidades Históricas, publicado pelo governo federal por meio do Instituto
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que destinaria R$1,6 bilhão à 44 cidades, dentro
elas Belo Horizonte, entre 2013 e 2015. A Praça da Estação e os bens tombados em suas imediações,
dentre outros, foram elencados para se candidatar ao PAC das Cidades Históricas. Por esse caminho,
o primeiro passo foi a realização do inventário da região, compreendida pela Praça da Estação e
entorno, com o objetivo de conhecer as edificações, usos e atividades desenvolvidas. Tendo como base
o mapeamento cultural fornecido pela Diretoria de Patrimônio Cultural-DIPC, foram listados todos os
imóveis e elaborado um mapa, destacando o caráter cultural e a potencialidade da região. As ações e
recursos pretendidos foram listadas em conjunto com a DIPC e o IPHAN-MG, contemplando
restauração de edifícios públicos e intervenções em espaços públicos, e apresentados na sede do
IPHAN em Brasília.
Após a realização do inventário, em fevereiro de 2013, o conceito do programa e o mapa foram
apresentados pelo Presidente da FMC ao Conselho Municipal de Cultura (COMUC). Dessa reunião de
apresentação foi montada uma comissão com membros do COMUC, à qual, após avançadas as
discussões, passou a contar também com a participação da sociedade civil, buscando a construção do
programa de modo coletivo e participativo. Tendo em vista essa linha de atuação, foram realizadas
duas reuniões públicas, para apresentação do conceito: uma dirigida aos equipamentos e espaços
culturais da Praça da Estação e entorno, e outra aberta à sociedade civil em geral. Ambas reuniões
foram realizadas em março; a primeira, no Museu de Artes e Ofícios; e a segunda, na FUNARTE, com
grande número de participantes. Após tais reuniões, foi eleita uma Comissão de Acompanhamento,
composta por representantes setorialistas, quais sejam: FMC, arquitetos e urbanistas, COMUC,
movimentos sociais, equipamentos e espaços culturais, classe artística, moradores do entorno, Câmara
Municipal de Belo Horizonte, população em situação de rua, esportes urbanos e mobilidade e
acessibilidade.
Dessa forma, as reuniões com a Comissão de Acompanhamento se iniciaram em abril e aconteceram
ao longo de 2013, totalizando 12 reuniões, no intuito de discutir mais a fundo o Programa Corredor
Cultural Praça da Estação, suas potencialidades, limites e marcos legais. Ao longo dos meses, tal
comissão elaborou projeto de lei que definiria o uso cultural prioritário para a região da Praça da
Estação e discutiu junto à DIAC a possibilidade de editais específicos para a região. Registra-se que,
durante as reuniões, diversas diretrizes e ações foram demandadas pela Comissão de
Acompanhamento, diretrizes essas que podem servir de guia para a atuação do poder público na
região. Dessa demanda, destacamos: reformulação do decreto que regulamenta o uso da Praça da
Estação; ampliação do horário de funcionamento do Parque Municipal; definição de Ações
Culturais/Edital para o Corredor Cultural; aprovação do projeto de lei que garantirá o uso cultural para
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o Corredor Cultural, instalação da Escola Livre de Artes no prédio da Antiga Hospedaria, dentre
outros.
Além disso, foi discutido junto à Comissão o programa para um projeto básico de desenho urbano para
a área do Corredor Cultural. Tal projeto, com captação de recursos para implementação ainda em
aberto, foi apresentado em maio à sociedade civil em reunião pública no espaço Centoequatro e
recebeu críticas e sugestões.
Na última reunião de 2013, a Comissão de Acompanhamento decidiu terminar seus trabalhos e
apresentar o resultado da discussões em reunião pública a ser agendada em 2014. De acordo com a
maioria dos membros que opinaram pela finalização dos trabalhos, uma vez definidas as demandas
pela Comissão, competirá ao poder público a viabilização dos meios para realização das ações
pleiteadas.
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Projeto “Pampulha Patrimônio da Humanidade”
O Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Pampulha representa um ícone da modernidade no Brasil e
é protegido pelo instrumento jurídico do tombamento nas três instâncias do poder público: federal
(IPHAN), estadual (IEPHA-MG) e municipal (DIPC/FMC,BH).
Em 1996, foi proposta a candidatura da Pampulha, junto à UNESCO, para receber o título de
Patrimônio Mundial. Naquele momento, a candidatura não foi levada à diante, mas permaneceu na
lista como: “Conjunto Arquitetônico de Turismo e Lazer na Orla da Lagoa da Pampulha”, em francês:
“Ensemble architectonique de tourisme et loisir au bord du lac de Pampulha”.6
A retomada do processo ocorreu em dezembro de 2012, com a iniciativa da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura. O objetivo do projeto foi desenvolver
ações para candidatura do Conjunto Arquitetônico da Pampulha como Patrimônio Cultural da
Humanidade, junto à UNESCO.
Ao longo do ano de 2013, foram realizadas atividades correspondentes à elaboração do Dossiê que
deverá ser entregue a UNESCO em fevereiro de 2015. Trata-se de um projeto complexo, que contará
com ações desenvolvidas por outras secretarias e órgãos das três esferas de poder.
Este projeto é coordenado por uma Comissão Executiva, formada por membros da FMC, do IPHAN,
do IEPHA-MG e de representantes de outras secretarias municipais. Além desta, existem outras duas
Comissões: uma federal, presidida pelo IPHAN; e a de Gestão e Acompanhamento, formada por
representantes do poder público, da sociedade civil e por profissionais de notório saber. A Prefeitura
de Belo Horizonte possui outros programas de Gestão Compartilhada que também auxiliam nas ações
necessárias para a candidatura, dentre estes se destaca o “Pampulha Viva”, coordenado pela Secretaria
de Administração Municipal Regional Pampulha que tem como foco a gestão urbana na região.
Ao longo do ano de 2013, no período de março a dezembro, a Comissão Executiva realizou vinte
reuniões de trabalho em conjunto com a empresa de consultoria Memória Arquitetura. A Comissão de
Acompanhamento e Gestão participou de duas reuniões. Estes encontros foram momentos ricos,
repletos de debates conceituais e metodológicos sobre o processo de candidatura da Pampulha e seus
reflexos nos âmbitos local e global.

6

A candidatura em 06/09/1996 proposta pelo IPHAN/MINC classificou o Conjunto na categoria de
Patrimônio Cultural e apontou os critérios i e ii. http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=br.
Acesso em 19/12/2013.
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A Assessoria de Relações Internacionais da Presidência do IPHAN participou sete reuniões e visitas
técnicas com a Comissão Executiva do Projeto, em Belo Horizonte. Este acompanhamento tem sido
fundamental para a construção do argumento da candidatura e para a elaboração do Dossiê.
As orientações da UNESCO estão presentes em todas as etapas do processo, com rígida observação ao
Manual de Referência do Patrimônio Mundial7.
Um dos principais eventos do Projeto em 2013 foi o Seminário “A casa em Debate – Pampulha: um
patrimônio da humanidade”, realizado nos dias 27 e 28 de novembro, na Casa do Baile. Houve a
participação de especialistas no tema, tais como: Celina Borges Lemos, Danilo Matoso e Rogério
Palhares, além do Assessor do IPHAN, Marcelo Brito. O resultado foi uma publicação oriunda das
palestras e debates realizados durante o seminário.
No dia 12 de dezembro de 2013, data em que se comemora o aniversário da Cidade de Belo Horizonte,
aconteceu no MAP a solenidade de assinatura do Protocolo de Intenções da candidatura da Pampulha
a Patrimônio da Humanidade, que contou com a participação do Prefeito Márcio Lacerda, da
presidente do IPHAN nacional, Sra. Jurema Machado, do presidente da FMC, Sr. Leônidas Oliveira,
da Secretária Estadual de Cultura Sra. Eliane Parreiras, do Presidente do IEPHA-MG, Sr. Fernando
Cabral e do Assessor do IPHAN Sr. Marcelo Brito. O evento obteve ampla divulgação na mídia, com
a presença da imprensa (redes de TV, rádio e jornais).

7

Manual de referência do patrimônio mundial - Preparação de candidaturas para o Patrimônio
Mundial.
–
Brasília:
UNESCO
Brasil,
Iphan,
2013.
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222916por.pdf. Acesso em 20/12/2013.

89

Comissão Editorial
Em 04/12/12, o presidente da FMC propôs a criação de uma Comissão Editorial com o objetivo de
unificar as ações relativas às publicações da instituição, levantar as demandas, criar linhas editoriais e
normatizar as ações.
A partir de então, o grupo composto por 09 funcionários, representantes do Gabinete, da Assessoria de
Comunicação e das Diretorias passou a se reunir mensalmente com o intuito de estabelecer os
procedimentos relativos à produção editorial da FMC.
No dia 05 de abril de 2013, foi publicada, no Diário Oficial do Município, a Portaria FMC Nº 018, de
03 de abril de 2013, instituindo a Comissão Editorial, com a indicação de seus membros, e
apresentando o Regulamento de funcionamento da mesma.
Em 28/06/13, a Comissão encaminhou a todos os gestores da FMC o “Guia Prático para submissão de
propostas de publicações vinculadas à Fundação Municipal de Cultura”, visando agilizar e qualificar o
processo de apresentação das propostas e estabelecendo as normas e procedimentos adotados pela
Comissão.
Na sequência, em 24/10/13, foi disponibilizado o “Manual de Uso para aplicação dos Selos
Editoriais”, contendo orientações e informações detalhadas sobre a forma de aplicação dos selos e
apresentando as linhas editoriais, quais sejam: Ação Educativa e Formação; Promoção das Artes;
Patrimônio Cultural; Fomento e Gestão da Cultura.
Desde então, a Comissão já avaliou 05 propostas de publicações e 01 de revista eletrônica sendo que
todas foram aprovadas. As publicações lançadas, a partir de então, já apresentam as respectivas linhas
e selos editoriais.
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GLOSSÁRIO
ABRAFI - Associação Brasileira de Filosofia
AMAS - Associação Municipal de Assistência Social
APCBH - Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
ASCOM - Assessoria de Comunicação
BELOTUR - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte
BPIJ - Biblioteca Pública Infantil e Juvenil
CCAVC - Centro Cultural Alto Vera Cruz
CCBH - Centro de Cultura Belo Horizonte
CCJG - Centro Cultural Jardim Guanabara
CCLAO - Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira
CCLN - Centro Cultural Lagoa do Nado
CCLR - Centro Cultural Lindéia Regina
CCPA - Comissão Permanente de Política de Acervo
CCPAM - Centro Cultural Pampulha
CCPE - Centro Cultural Padre Eustáquio
CCSB - Centro Cultural São Bernardo
CCSF - Centro Cultural Salgado Filho
CCSG - Centro Cultural São Geraldo
CCU - Centro Cultural Urucuia
CCVF - Centro Cultural Vila Fátima
CCVM - Centro Cultural Vila Marçola
CCVN - Centro Cultural Venda Nova
CCVSR - Centro Cultural Vila Santa Rita
CCZS - Centro Cultural Zilah Spósito
CDPCM - Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município
CK - Casa Kubitschek
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
CMIC - Comissão Municipal de Incentivo à Cultura
CMPPD - Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de Deficiência
COMUC - Conselho Municipal de Cultura
CONJUVE - Conselho Municipal da Juventude
CRAV - Centro de Referência Audiovisual
CRModa - Centro de Referência da Moda
DIAC - Diretoria de Ação Cultural
DIAFIN - Diretoria Administrativo-financeira
DIBCC - Diretoria de Bibliotecas e Centros Culturais
DIPC - Diretoria de Patrimônio Cultural
DIPM - Diretoria de Políticas Museológicas
DIPPC - Diretoria de Planejamento e Projetos Culturais
DPFIC - Departamento de Fomento e Incentivo à Cultura
DPGO - Departamento de Gestão Organizacional
DPPC - Departamento de Planejamento e Projetos Culturais
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DVAAC - Divisão de Integração e Apoio às Ações Colegiadas
DVDTI - Divisão de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação
DVGIC - Divisão da Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura
DVPPA - Divisão de Planejamento, Pesquisa e Avaliação
EVG - Escola Virtual de Governo
FAN - Festival de Arte Negra
FIQ - Festival Internacional de Quadrinhos
FIT - Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua
FMC - Fundação Municipal de Cultura
FUNARTE - Fundação Nacional das Artes
GT - Grupo Técnico
IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil
IATEC - Instituto de Artes e Técnicas em Comunicação
IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus
IEPHA - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
MIS – Museu da Imagem e do Som
INSOD - Instituto Social de Desenvolvimento Sustentável
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
ISSQN - Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza
LMIC - Lei Municipal de Incentivo à Cultura
MAO - Museu de Artes e Ofícios
MAP - Museu de Arte da Pampulha
MHAB - Museu Histórico Abílio Barreto
Minc - Ministério da Cultura
NUFAC - Núcleo de Formação Artística
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento
PBH - Prefeitura de Belo Horizonte
PMC - Plano Municipal de Cultura
PPAG - Plano Plurianual de Ação Governamental
RFFSA - Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima
ROT - Recursos Ordinários do Tesouro
RT - Retweet
SIATU - Sistema de Administração Tributária e Urbana
SICOF - Sistema Orçamentário e Financeiro
SINPARC - Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais
SMAPP - Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos
SMC - Sistema Municipal de Cultura
SMIIC - Sistemas Municipal de Informações e Indicadores Culturais
SNC - Sistema Nacional de Cultura
SNIIC - Sistemas Nacional de Informações e Indicadores Culturais
SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da Capital
TTDD - Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos
UFMG - Universidade Federal do Estado de Minas Gerais
VAC - Verão Arte Contemporânea
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