
 1

DOSSIÊ POLÍTICA CULTURAL EM PEDRO LEOPOLDO 
 

1. PROPOSIÇÕES PARA UMA POLÍTICA CULTURAL EM PEDRO LEOPOLDO 
1.1 – Consideração sobre Criação de uma Secretaria de Cultura     2 
1.2 – Consideração sobre a criação de um Espaço físico para promoção cultural em Pedro Leopoldo e 
transformação dos espaços do município para usufruto cultural    2 
1.3. Considerações sobre ações culturais em andamento no Município   2 
1.3.1. Situação da Canoa tricentenária       3 
1.3.2. Considerações sobre linhas de fomento específicas para Corporações Musicais, Corais e 
Manifestações afro-brasileiras        3 
1.3.3. Considerações sobre a situação do Arquivo Público Municipal e sobre uma política de 
desenvolvimento do Arquivo, bem como sobre Acervos Particulares de interesse histórico  4 
1.3.4. Considerações sobre Políticas de Patrimônio Material e Imaterial   5 
1.3.5. Boi da Manta/Carnaval em Pedro Leopoldo   7 
1.3.6. Sobre Eventos Culturais        8 
1.3.7. . Política de profissionalização dos artistas e artesãos locais e Conscientização do empresariado 
local sobre Incentivo Cultural e renúncia fiscal      9  
1.3.8. Sobre o  Fundo Municipal de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura  9 
 
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE POLÍTICAS CULTURAIS PERMANENTES PARA PEDRO 
LEOPOLDO 
2.1. As relações e diferenças entre as pastas da Cultura, do Turismo e da Educação  10  
2.2. Calendário Cultural de Pedro Leopoldo      10 
2.3. Inventário de Bens Culturais e de agentes culturais de Pedro Leopoldo   11 
2.4. Sobre a aplicação de Despesas com a cultura nos últimos anos   11 
2.5. Sobre a adesão ao Sistema Nacional de Cultura     12 
 
3. DADOS E INFORMAÇÕES CULTURAIS RELEVANTES  
3.1. Detalhamento de Despesas do Município de Pedro Leopoldo – Gerência de Cultura – Orçamento 
Municipal entre 2010 e 2012         14 
3.2. Recursos recebidos do Governo Federal (exceto recursos recebidos diretamente pelo cidadão) 
direcionados à Cultura – Pedro Leopoldo       15 
3.2.1. Informações contidas no Portal de Convênios do Governo Federal quanto à destinação dos 
recursos recebidos pela Cooperart em Pedro Leopoldo entre 2009 e 2010    16 
3.2.2. Recursos recebidos pelo Governo Federal em 2012.     16 
3.3. Projetos aprovados em Lei Estadual de Incentivo à Cultura – SECMG – para Pedro Leopoldo 
2012 (lista completa)         17 
3.4. Projetos aprovados em 2010 – Lei Estadual de Incentivo à Cultura (lista parcial) 18 
3.5. Projetos aprovados em 2009 – Lei Estadual de Incentivo à Cultura (lista parcial) 18 
3.6. Projeto Bandas de Minas – em 2011, contemplada a Corporação Musical Cachoeira  
Grande          19 
3.7. Ponto de Cultura – Pedro Leopoldo – Asser – Associação Comunitária São Sebastião.  19  
3.8. ICMS CULTURAL Pedro Leopoldo entre 2009 e 2012.     19 
3.9. Bens culturais Tombados ou Protegidos – IEPHA – Apresentados pelo município ao ICMS 
Cultural 2011, Exercício 2012.        20 
3.10. Bens Inventariados pelo IEPHA – Patrimônio Arqueológico e Natural   21 
Patrimônio Arqueológico e Patrimônio Natural  
3.11. Bens culturais desaparecidos em Pedro Leopoldo      21 
Inventário do IEPHA até 2012.  
3.12. Formação do atual Conselho Municipal de Políticas Culturais   22 
3.13. Formação do atual Conselho Municipal de Patrimônio     23 
3.14. Projetos apresentados ao Fundo Municipal de Cultura 2012.    24 
3.15 – Lei que cria o Fundo Municipal de Cultura. 2008     25 
Anexos – 1. Decreto 1167, 05 de julho, decreta o tombamento provisório do Bar de Pelau.  31 

2. TJMJ mantém decisão que obriga empresa a preservar patrimônio em Pedro  
Leopoldo          32 
3. Sites consultados e origem das informações     33 

  
Autoria deste documento - Profa. Dra. Júnia Sales Pereira - Profa. Adjunta da Universidade Federal 
de Minas Gerais – 2012 contato – juniasales@gmail.com  



 2

 
Apresento análises e proposições para uma Política Cultural em Pedro 

Leopoldo1. Este é um município em que a produção cultural e sua 

relevância estão afirmados. O município merece uma política cultural livre 

de instabilidades, de amadorismo e de flutuações políticas.  

1.1 – Consideração sobre Criação de uma Secretaria de Cultura – 

Tendo em vista a extensa agenda da Cultura, e o fato de que o município 

de Pedro Leopoldo conta com capacidade técnica, expressão cultural 

diversa e ampla e profissionalização de artistas e artesãos, vimos solicitar 

desta Câmara que observe o orçamento de 2013, prevendo a expectativa 

social de que seja criada uma Secretaria de Cultura em Pedro Leopoldo, 

compatível com a demanda e produção cultural local, também com as 

esperanças depositadas neste campo.  

1.2 – Consideração sobre a criação de um Espaço físico para 
promoção cultural em Pedro Leopoldo e transformação dos espaços 

do município para usufruto cultural. Há uma expectativa de criação de 

um Centro/Espaço de Cultura, um espaço para criação e difusão cultural no 

município, um espaço público de promoção e circulação cultural, com 

estrutura para incentivo à promoção cultural em Pedro Leopoldo. Pedro 

Leopoldo ressente-se há muito da Criação de um Espaço Cultural Público 

capaz de abrigar os artistas locais e a produção cultural do município em 

todas as suas modalidades.  Uma política cultural séria já haveria de ter 

levado em conta esta necessidade premente, o que beneficiaria não 

somente os artistas, mas, evidentemente, toda a população. Além disso, 

será muito importante remodelar-se as praças públicas do município, com 

criação de teatros de arena que possam abrigar livremente eventos 

culturais em todos os municípios. A instalação de playgrounds em todas as 

praças públicas transformaria as praças em ambientes de lazer e, 

sobretudo, de ofertas culturais voltadas para a infância, que conta, no 

município, com pouquíssimas chances de usufruto cultural.  

1.3. Considerações sobre ações culturais em andamento no 
Município. Há problemas no município que são urgentes, outros deverão 

ser cuidados a médio e longo prazo. Há necessidade de criação de 

                                                
1 Documento lido em reunião de Câmara Municipal de Pedro Leopoldo em julho de 2012.  
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sistemática de acompanhamento de projetos, de equipe técnica para 

assessoramento ao gestor da cultura nas áreas de patrimônio e 

preservação, e de efetivo funcionamento do Conselho Municipal de Políticas 

Culturais e aplicação dos recursos destinados ao Fundo Municipal de 

Cultura, com efetiva implementação de política pública voltada para 

aplicação do Fundo. O funcionamento do Conselho Municipal de Patrimônio 

também merece acompanhamento social, difusão da agenda das reuniões 

do Conselho e das pautas para favorecimento da participação social. 

Quanto às urgências, cabe observar: 

1.3.1. Situação da Canoa tricentenária. A canoa tricentenária foi 

retirada do leito d’água há 16 anos e até hoje não foi dada uma solução 

definitiva, profissional e digna para a mesma. Ela se encontra sob guarda 

da Prefeitura Municipal, mas agora sob proteção do Parque Estadual do 

Sumidouro há alguns meses, depois de passar os últimos anos 

acondicionada sob péssimas condições. A Diretoria do Parque Estadual do 

Sumidouro mandou providenciar uma cobertura provisória de bambu para a 

mesma, no aguardo de uma solução definitiva que, segundo informou o 

gerente de cultura, sairá nos próximos meses. A sociedade aguarda, 

portanto, ainda por uma solução, tendo em vista o fato de já estar a canoa 

comprometida em vários aspectos. A Gerência de Cultura informou, em 

início de julho de 2012, que o caso está sob acompanhamento do Ministério 

Público e terá solução em breve. Solução definitiva, cabe ressaltar, ainda 

não existe.  

1.3.2. Considerações sobre linhas de fomento específicas para 
Corporações Musicais, Corais e Manifestações afro-brasileiras. As 

Bandas e Corporações musicais de Pedro Leopoldo encontram-se em 

situação instável. Há que se criar uma política efetiva de apoio permanente 

a estas corporações, com entrega e manutenção de instrumentos, 

uniformes e apoio para viagens, com linhas públicas de financiamento de 

projetos e ações através das quais as corporações, bandas, agremiações e 

corais possam se apresentar de forma protagonista para desenvolvimento 

de projetos sob apoio do poder público. O mesmo encaminhamento é válido 

para os grupos de Congado, Reisado, Candombe e congêneres 

expressivos afrodescendentes no município, que precisam contar com 
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Editais específicos voltados a esta valorização e apoio. Não se trata, neste 

caso, de benesses, mas de apoios rigorosamente estabelecidos, com 

contrapartidas e sob chamadas públicas, e dirigidos a manifestações 

centenárias e tradicionais do município. Há inúmeros corais, bandas, 

corporações e grupos musicais em atuação no município, mas nas escolas 

não há, curiosamente, o ensino da música, o que evidencia não somente 

uma dificuldade de articulação entre agendas educacionais e culturais mas 

sobretudo um descaso para com esta modalidade de expressão artística na 

prática educativa. Há, digamos, no senso comum, uma compreensão de 

que a música se expressa por meio de artistas intérpretes ou de bandas 

específicas, com secundarização de expressões artísticas que reúnem-se 

sob a forma voluntária de agremiações, corporações e associações, como 

são as Corporações Musicais e os Corais, bem como as Orquestras. Sendo 

assim, numa linha de articulação entre Cultura e Educação, há que se 

vislumbrar a inserção do Ensino da Música como componente curricular na 

educação básica.  

1.3.3. Considerações sobre a situação do Arquivo Público Municipal 
e sobre uma política de desenvolvimento do Arquivo, bem como sobre 
Acervos Particulares de interesse histórico. O Arquivo Público Municipal 

foi criado em 2000. Acompanhei todo o processo de sua criação, o que 

inclui a identificação de acervo, sua organização e o inventário. Naquele 

momento foi contratada uma equipe técnica vinculada a Arquivos Públicos 

para criação do projeto e concepção do arquivo público. Foi discutida a 

possibilidade de transferência do acervo histórico do Judiciário de Pedro 

Leopoldo para o Arquivo Público, sem sucesso. Foi transferida 

documentação permanente do Executivo e do Legislativo para o arquivo. 

Nestes 12 anos o Arquivo Público Municipal de Pedro Leopoldo recebeu 

inúmeras doações de particulares, mas praticamente não recebeu fundos 

do Executivo e do Legislativo. Um arquivo Público Municipal recebe, 

conserva, disponibiliza e pesquisa Acervos Públicos – do Executivo, do 

Legislativo e até mesmo do Judiciário. Inexiste uma Política de 

Desenvolvimento do Arquivo desde a sua criação, de uma tabela de 

temporalidade com transferência de documentação sobretudo do Executivo 

para o arquivo e a ausência de uma política de vínculo com a comunidade 
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local, sobretudo os pesquisadores, professores das áreas de ciências 

humanas e as escolas. O Arquivo encontra-se fechado desde junho de 

2012, e não há previsão de uma solução para o momento. Há que se tornar 

claras as diferenças entre Arquivo Público e Arquivos Privados, também de 

interesse para o município. Há que se profissionalizar a atuação da Diretoria 

do Arquivo, com cargo previsto em concurso e formação técnica para 

atuação na área e com ajustamento do Arquivo Público ao que prevê o 

Conselho Nacional de Arquivos. Estamos aguardando uma solução 

imediata para o Arquivo Público Municipal de Pedro Leopoldo. Uma 

administração não pode encerrar um projeto coletivo como é este, de 

impacto para uma política de gestão documental do Executivo e do 

Legislativo, para conservação, tratamento e pesquisa de sua história e para 

consolidação de acervos de história relevantes para a sua trajetória.  

1.3.4. Considerações sobre Políticas de Patrimônio Material e 

Imaterial. As políticas de Patrimônio precisam também de cuidado. Há bens 

registrados desde os anos 70 e tombados desde os anos 2000 mas, 

sobretudo alguns dentre os bens tombados encontram-se atualmente com 

intervenções como demolições parciais, edificação de garagens e telhados 

em desconformidade com os planos originais, sem fiscalização pública. Há 

ameaças ao patrimônio da FÁBRICA DE TECIDOS, como todos bem 

sabemos. Há demolições no município, autorizadas por agente público 

municipal, de imóveis de interesse patrimonial. A política de registro de 

patrimônio imaterial somente se inicia, com mais de 30 bens à espera de 

pesquisa e documentação para registro. Há que se estabelecer uma política 

efetiva de registro, tombamento, proteção e acompanhamento dos bens de 

patrimônio no município, incluindo bens protegidos de patrimônio 

arqueológico, paleontológico, natural, cultural, material e bens imateriais 

registrados, com acompanhamento sistemático.  

Em 2011 foi estruturada a CERPL, em que mais de 40 membros 

discutiram e ainda discutem e também acompanham as políticas públicas e 

ações sociais voltadas, dentre outros assuntos, para proteção e registro do 

Patrimônio. No dia 09 de janeiro de 2012, representantes da CERPL 

entregaram à Câmara Municipal de Pedro Leopoldo e à Prefeitura Municipal 

de Pedro Leopoldo, um documento com proposições para instituição de 
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uma Política de Patrimônio Imaterial do Município2, com indicação de 36 

bens culturais de Patrimônio. Desta ação, surtiu efeito o registro do Boi da 

Manta como Patrimônio Imaterial de Pedro Leopoldo, registrado pelo 

Conselho Municipal de Patrimônio, e consequentemente o registro também 

do Bar de Pelau como patrimônio protegido no município. Decreto 1.267 de 

05 de julho de 2012.  

Neste campo, do registro e patrimonialização, vimos pedir a esta casa a 

liderança para instituir processo de tombamento e a proteção dos seguintes 

bens histórico-culturais-naturais de Pedro Leopoldo: o complexo da 

Fazenda Modelo e o complexo natural, paleontológico e paisagístico da 

Gruta do Baú. A solicitação segue para o Conselho Municipal de 

Patrimônio.  Também indicamos a possibilidade de que Pedro Leopoldo 

inicie pauta de apresentação do Sumidouro (Complexo arquitetônico, 

arqueológico, paleontológico, natural, ambiental e cultural) a Patrimônio da 

Humanidade, junto à Unesco, o que exigirá uma aproximação com o Parque 

Estadual do Sumidouro, Associação de Moradores e também Prefeituras 

vizinhas, sobretudo Lagoa Santa.  

A pauta do Boi da Manta, que atualmente passa a envolver as políticas 

de patrimônio, é bem extensa e complexa. Envolve questões culturais, 

afinação e coerência às origens e transformações desta manifestação, bem 

como questões de segurança pública e correlação entre a Cultura e outras 

pastas do poder público. Como Patrimônio Imaterial, o Boi da Manta passa 

ao registro e acompanhamento permanente do município, devendo ser 

reestudado daqui a 05 anos para permanência do registro.  

1.3.5. Boi da Manta/Carnaval em Pedro Leopoldo - há um clamor na 

cidade pelo retorno do Carnaval, com a conseqüente diferenciação entre 

Carnaval e Boi da Manta que, diga-se de passagem, se carnavalizou para 

compensar a ausência de agenda pública para o carnaval. A história do 

município esteve sempre muito viva através do Carnaval, que sempre 

mobilizou gerações em torno desta manifestação. Uma secretaria de cultura 

deverá, certamente, enfrentar esta pauta que insiste em não sair de 

                                                
2 Disponível em http://culturadepedroleopoldo.wordpress.com/category/politicas-e-acoes-de-patrimonio-
material-e-imaterial-em-pedro-leopoldo/  
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questão, o que também envolve, sabemos, segurança pública, chamadas 

públicas e organização.  

1.3.6. Sobre Eventos Culturais. Supõe-se que uma Política Cultural 

expressiva consiga fomentar a oferta de pequenos e médios eventos ao longo 

do ano, com regionalização desta oferta e nos mais variados formatos e 

gostos, não somente com oferta musical sob a forma de apresentações 

musicais de bandas e intérpretes, mas considerando-se o potencial das 

Oficinas, workshops, intervenções, etc e a variedade cultural e artística com 

que se realiza o campo da cultura. O Festival de Verão e o Pedro Leopoldo 

Rodeio Show são os maiores eventos culturais do município. Há muito os 

artistas locais vêm afirmando a necessidade de tratamento profissional no 

interior destes eventos. Há questionamentos feitos tanto ao fato de que o Edital 

para artistas locais, no X Festival de Verão, ter destinado 1.000 reais de cachê 

(pagos, diga-se, com um atraso), além do fato de que o conteúdo do Edital 

restringiu à música a sua concepção de arte, reservando, portanto, aos 

músicos e bandas a prerrogativa de concorrência ao mesmo. No Rodeio Show, 

dentre outros questionamentos, a sociedade interroga sobretudo como se 

executou o I Festival de Música de Raiz, que, no Edital 2012 para captação de 

recursos à Lei Estadual de Incentivo à cultura, seu organizador foi contemplado 

com a quantia de 450.000,00 para captação e investimento em música de raiz 

que, segundo consta, se realizou no quarto dia do Rodeio Show. Ainda no caso 

específico do PLRS há averiguações de recolhimento de ISS devido ao evento 

que já conta com mais de 100 mil participantes, segundo noticiaram os jornais 

locais. A despeito destas questões, há que se pensar em formas de difusão 

cultural mais permanentes que estes eventos possam proporcionar ao 

município, rompendo-se com a lógica da difusão pontual da cultura seguida de 

extremo vazio cultural ao longo do ano e sem a devida regionalização que 

permitiria a ruptura com a centralização ou concentração de eventos em alguns 

poucos pontos privilegiados do município ou voltados a públicos exclusivos. 

Vale ressaltar que segundo a legislação que cria o Fundo Municipal de Cultura 

de Pedro Leopoldo, dentre outros, os recursos provenientes de alvará 

concedido a shows e eventos culturais do município destinam-se ao Fundo 

Municipal de Cultura. Quanto a esta última consideração, não há dados 
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disponíveis nos sites e domínios dos órgãos públicos que possibilitem o 

acompanhamento de tais procedimentos.   

 

 

1.3.7. . Política de profissionalização dos artistas e artesãos locais. e 
Conscientização do empresariado local sobre Incentivo Cultural e 

renúncia fiscal 

Há que se criar uma política de profissionalização dos artistas locais e 

artesãos, para que não fiquem à mercê de flutuações e benesses de 

governantes, para que se apresentem mais qualificadamente em Editais e 

Processos licitatórios. No caso específico dos artesãos, somente o estudo 

das tradições do município e sua devida valorização pode conferir ao 

artesanato local a originalidade que a expressão cultural requer, até 

alimentando, diga-se, o turismo interessado em produção original e 

arrojada. Há também que criar-se estratégias para difusão da produção 

local, com incentivo à participação em feiras e mostras regionais e 

nacionais. A reinstação de uma Feira dos Artesãos Locais deve ser 

estudada com o devido cuidado, observando-se os problemas do passado e 

rumo à profissionalização dos mesmos, com intercâmbios regionais e 

incremento à produção do artesanato local conferida por originalidade e 

aperfeiçoamento técnico. A Prefeitura pode, além disso, estabelecer uma 

ação pública voltada à sensibilização do empresariado local para renúncia 

fiscal e incentivo à produção cultural aprovada em Lei de Incentivo, estadual 

e federal. Há muito os produtores culturais do município se ressentem da 

falta de interesse e pouca disposição do empresariado local para com 

projetos aprovados em Leis de Incentivo que têm, no mais das vezes, 

pouca ou nenhuma chance de captação.  

1.3.8. O Fundo Municipal de Cultura é uma conquista de muitos anos 

de luta e expressa não somente o atendimento a uma das obrigatoriedades 

das políticas públicas supervisionadas pelo IEPHA, mas um indicador de 

profissionalização no tratamento das verbas públicas para a cultura. A 

Criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais é uma conquista 

da agenda cidadã e deve ser preservada e aprimorada. Com recursos 

disponíveis desde 2010, o Fundo Municipal de Cultura, entretanto, não foi 
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até o momento aplicado, conforme verificado no registro de despesas da 

Gerência de Cultura de Pedro Leopoldo, disponíveis no Portal do Cidadão 

Prefeitura de Pedro Leopoldo, anos 2010, 2011, e 2012. Constam dados de 

aplicação de 0,0 recursos destinados ao Fundo Municipal de Cultura, a 

despeito do que foi orçado para esta rubrica nos três anos (155.00,00 em 

2010, 216.100,00 em 2011 e 229.000,00 em 2012). Além disso, faz-se 

necessário consolidar uma sistemática de funcionamento do Conselho 

Municipal de Cultura, não somente com quórum dos titulares mas também 

com estabelecimento de uma sistemática de utilização pública do fundo, 

com garantia de chamada pública, prazos para apresentação de projetos, 

formulários para esta apresentação, instituição de uma equipe técnica para 

apreciação dos projetos à luz de critérios publicizados e também uma 

divulgação dos resultados e acompanhamento rigoroso da aplicação dos 

recursos do fundo. O Fundo Municipal de Cultura pode ser utilizado também 

para manutenção, conservação e restauro dos bens tombados ou 

protegidos pelo patrimônio. Nada disso, até o momento, foi feito. O discurso 

da inoperância do Conselho Municipal de Políticas Culturais foi rompido na 

última reunião, quando chegaram ao Conselho vários projetos apresentados 

pelos artistas da cidade nas mais diferentes modalidades culturais, mesmo 

sem chamada pública. Há que se atentar também para o necessário 

comprometimento de representantes do Executivo, do Legislativo e da 

sociedade nos Conselhos para o seu devido funcionamento. O Conselho de 

Políticas Culturais não é paritário, o que desfavorece a composição de 

quórum mínino, já que vários de seus atuais membros não se 

comprometeram com as pautas culturais do município. 3 

  

 

 

 

 

                                                
3 Na data de leitura do atual documento, sua autora informou que no dia 17 de julho às 18:30 horas, no 
Auditório da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo ocorreria uma reunião extraordinária do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais para prestação de contas e primeira apreciação dos projetos 
apresentados ao Fundo pela sociedade 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE POLÍTICAS CULTURAIS PERMANENTES 
PARA PEDRO LEOPOLDO 

 

2.1. As relações e diferenças entre as pastas da Cultura, do Turismo 
e da Educação. Embora confluentes em alguns pontos, há que diferenciar-

se a pauta da cultura da do Turismo. Turismo e Cultura, embora próximos, 

não são idênticos. Têm, ambos, agendas importantíssimas. Mas são 

diferenciadas. A submissão da pauta cultural do município aos interesses 

do Turismo pode levar à mercantilização da cultura, o que seria além de 

danoso, equivocado. Outro problema consiste em submeter-se a Cultura à 

Educação. O status de Divisão de Cultura, além de fragilizar a pauta, 

submete-a à Educação, o que pode secundarizar a produção e criação 

cultural com danos a longo prazo irreparáveis. Esta é uma discussão que 

merece longas considerações, pois estas pastas e também outras precisam 

atuar em diálogo e permanente complementaridade, mas conservando-se 

as agendas específicas que, uma vez secundarizadas, fazem com que a 

sociedade se ressinta de atuação do poder público.  

2.2. Calendário Cultural de Pedro Leopoldo. Propõe-se a criação de 

um Calendário Cultural de Pedro Leopoldo - Uma Secretaria de Cultura com 

Política Cultural clara e definida poderia efetivamente cuidar da produção 

cultural em todos os campos e com a diversidade cultural, além de fomentar 

o vínculo em pé de igualdade com outras secretarias. A sugestão é de 

estabelecimento de um Calendário Cultural de Pedro Leopoldo, com 

previsão de realização de eventos e ofertas culturais permanentes ao longo 

do ano ou do semestre. Isso, aliás, só será possível se os gestores públicos 

da cultura tivessem autonomia para planejar e executar o orçamento 

municipal, o que, sabemos, não acontece. A cultura tornou-se um balcão de 

solicitações há muitos anos – quase sempre negadas – e de promoção 

cultural sem orientação e foco. Será de extrema valia para o município a 

criação de um Mapa do Patrimônio, de interesse para cidadãos do 

município preocupados com a sua preservação, e, diga-se, também muito 

importante para os docentes da área de ciências humanas no município, 

favorecendo a criação de rotas de visitação e usufruto cultural no município. 

A criação de roteiros do patrimônio cultural é um dos mais fortes 
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instrumentos de preservação, já que é a sociedade quem, em primeira 

instância, fiscaliza o patrimônio de um município.  

2.3. Inventário de Bens Culturais e de agentes culturais de Pedro 
Leopoldo – há muito estamos a reivindicar que o Município de Pedro 

Leopoldo realize um inventário de Bens Culturais e de agentes culturais de 

Pedro Leopoldo, com identificação dos artistas plásticos, artistas gráficos, 

músicos, grupos musicais, corais, agremiações e grupos afro-brasileiros, 

artistas cênicos, circenses, escritores, fotógrafos, cineastas, produtores 

culturais, luthiers, artistas cênicos, bandas, compositores, corporações 

musicais e artísticas, dançarinos, etc em atuação no município. Um 

inventário cultural é um poderoso instrumento de políticas públicas, 

favorecendo a implementação de políticas públicas dirigidas, com 

chamadas públicas e demandas específicas e orientadas à valorização 

tanto dos potenciais culturais quanto ao estímulo cultural em áreas e 

campos culturais ainda carentes ou pouco expressivos.  

 

2.4. Sobre a aplicação de Despesas com a cultura nos últimos anos. 

Das despesas com a Cultura no município, sobretudo as despesas 

previstas em Orçamentos, devo esclarecer que fiz levantamento minucioso 

de dados. Os dados a seguir são expressivos. Pelas despesas executadas 

vê-se, sobretudo, 02 movimentos. O primeiro é o de que a prioridade de 

investimentos na Cultura têm sido a de apoio à realização de eventos, como 

denotam as contas públicas disponíveis no Portal do Cidadão, Prefeitura de 

Pedro Leopoldo4, com realização e apoio de eventos pontuais e não, 

exatamente, com consolidação de uma agenda pública de promoção da 

cultura, de forma regionalizada e democrática, ao longo do ano. Prioriza-se 

a realização de shows e mega-shows e também de eventos localizados em 

agendas específicas, com apoio da Prefeitura na locação de palcos e 

equipamentos. O segundo é o de que o Fundo Municipal de Cultura ainda 

não se institucionalizou, a despeito da existência de rubrica nos orçamentos 

de 2010, 2011 e 2012. Esses dois movimentos sinalizam para o fato de que 

a política cultural do município não vem se estabelecendo no sentido de 

                                                
4 http://www.68interativa.com/homologacao/pedro_leopoldo/portal-do-cidadao  
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apoiar ou de rastrear a produção local e concentra-se em especial na 

Música como expressão hegemônica (com contratação de artistas externos 

para apresentação em shows específicos) e não estabelece também a 

oferta regionalizada, democrática e regida por editais para a cultura em 

todas as suas expressões, o que incluiria o teatro, a dança, as 

manifestações culturais afro-brasileiras, as artes plásticas, artes digitais, 

artes visuais, a literatura, o circo, o cinema, além da difusão e criação 

cultural. Além disso, a oferta pública de recursos na cultura não se realiza 

atualmente sob a forma de Editais, mas de licitações já com finalidades 

previamente definidas, sem agenda pública disponível a todos os agentes 

em atuação no município, privilegiando-se grupos específicos. A demanda 

cultural do município, nos últimos anos, vem sendo encaminhada sob a 

forma de balcão, com fluxo contínuo, sem sistemática pública de apoio e 

sem transparência no uso de critérios para aprovação de uns projetos e 

rejeição de outros. Essa prática transforma a Gerência de Cultura em 

executora de diretrizes praticamente externas à pasta, com penalização da 

agenda pública, como poderia ter ocorrido caso o Fundo Municipal de 

Cultura, disponível no orçamento municipal entre 2010 e 2012, tivesse sido 

disponibilizado sob a forma de chamada pública.   

2.5. Sobre Adesão ao Sistema Nacional de Cultura. É preciso que 

seja feita a Adesão ao Sistema Nacional de Cultura – não houve 

manifestação de Pedro Leopoldo. Prefeituras vizinhas – Belo Horizonte, 

Santa Luzia, Vespasiano, Matozinhos. Esta adesão, bem como a 

articulação do município a outras esferas públicas só trarão benefícios. Vide 

informações em http://blogs.cultura.gov.br/snc/acordo-snc/  

 

A Consideração da agenda cultural do município, que inclui as pautas do 

Patrimônio Material e Imaterial, a aplicação pública e democrática do Fundo 

Municipal de Cultura, a política de Arquivos e Museus, a Promoção Cultural, a 

Educação Patrimonial, a realização de eventos culturais, o estímulo e incentivo 

às mais diferentes formas de expressão cultural como as artes plásticas, as 

expressões culturais afro-brasileiras, as expressões culturais de rua, o circo, as 

artes cênicas, a dança, a música em todos os seus gêneros, a literatura, as 

artes visuais e gráficas, a literatura, o cinema, a fotografia, as artes digitais, e a 
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criação cultural autônoma envolvendo a criação e pesquisa de instrumentos 

musicais e a profissionalização dos artistas e artesãos locais (com identidade 

própria), a captação de recursos em renúncia fiscal, dentre outras, faz jus à 

Criação de uma Secretaria Municipal de Cultura com agenda própria, 

autonomia na execução de políticas públicas e sobretudo regionalização no 

município para acesso permanente à oferta cultural a todas as regiões do 

município. Demanda, também a existência de espaços públicos de promoção 

da cultura.  

 

 

 

Sendo assim, apresento em anexo detalhamento de aspectos atuais da 

execução da agenda pública da Cultura em Pedro Leopoldo, crente de que 

esta sociedade vai pressionar e acompanhar os próximos governantes no 

sentido de que tratem a Pauta da Cultura considerando-a como integrante 

digno de seus governos, com estabelecimento de uma Política Cultural, 

marcada por transparência e por planejamento, em interface com outras pastas 

do governo municipal e com integração à agenda estadual e regional. Marcada, 

sobretudo, pela justiça na distribuição dos recursos e pela capacidade de 

apreciação técnica das demandas, com transparência e equidade.  
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3. DADOS E INFORMAÇÕES CULTURAIS RELEVANTES  
3.1. Detalhamento de Despesas do Município de Pedro Leopoldo – 

Gerência de Cultura – Orçamento Municipal  

 

2010 

 

Detalhamento de despesa – Gerência de Cultura 

Fundo Municipal de Cultura –           155.000,00 

Manutenção das Ações de Cultura – 260.500,00 

Total                                                   415.500,00 

Fonte – Quadro Geral de Detalhamento da Despesa – Geral – Orçamento da 

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo  

[Despesa prevista na Lei 3127. dez; 2009 – 425.500,00] 

 

Relatório de Despesas  

Total                                                    313.499,64 

Fonte – Portal do Cidadão – Pedro Leopoldo  

Valor declarado de utilização do Fundo Municipal de Cultura – 0,0 

 

 

2011 

 

Detalhamento de despesa – Gerência de Cultura 

Fundo Municipal de Cultura –           216.100,00 

Manutenção das Ações de Cultura – 361.700,00 

Total                                                   577.800,00 

[Despesas previstas na Lei 326. dez. 2010 – 1.166.800,00] 

Fonte – Quadro Geral de Detalhamento da Despesa – Geral - Orçamento 

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo  

 

Relatório de Despesas  

Total                                                    713.397,91 

Fonte – Portal do Cidadão – Pedro Leopoldo  

Valor declarado de utilização do Fundo Municipal de Cultura – 0,0 
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2012 

 

Detalhamento de despesa – Gerência de Cultura 

Fundo Municipal de Cultura –           229.000,00 

Manutenção das Ações de Cultura – 771.000,00 

Total                                                 1.000.000,00 

Fonte – Quadro Geral de Detalhamento da Despesa – Geral - Orçado 

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo  

[Despesa prevista na Lei 3263. dez; 2011 – 1.000.000,00] 

 

Relatório de Despesas (até o momento – julho 2012) 

Total                                                    899.351,75 

Fonte – Portal do Cidadão – Pedro Leopoldo  

Valor declarado de utilização do Fundo Municipal de Cultura – 0,00 

 

 

3.2. Recursos recebidos do Governo Federal (exceto recursos recebidos 
diretamente pelo cidadão) direcionados à Cultura – Pedro Leopoldo  

 

2009  

Fomento a Projetos em Arte e Cultura    R$329.317,20     Favorecido – 

Cooperart 

2010   

Fomento a Projetos em Arte e Cultura        R$913.250,00        Favorecido – 

Cooperart 

2011 

Fomento a Projetos em Arte e Cultura           R$794.000,00          Favorecido – 

Cooperart  

Total recebido pela Cooperart nos últimos 4 anos – R$2.036.567,20 
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3.2.1. Informações contidas no Portal de Convênios do Governo Federal 
quanto à destinação dos recursos recebidos pela Cooperart em Pedro 

Leopoldo entre 2009 e 2010  

1. Realização da I Mostra de Capoeira do Município de Pedro Leopoldo – 

80.000,00 

2. Projeto Vem ser Capoeira para 80 jovens do município – 111.880,00 data - 

2010 

3. Realizar cursos e Oficinas – 99.817,00  data 2009 

4. Realizar caravana em 10 cidades mineiras – 699.000,00 data 2010 

5. Realizar oficinas culturais e artísticas – valor 100.000,00 data 2010 

6. Realizar oficinas temáticas de grafite, oficina carnavelesca, bonecos e 

percussão – valor 818.250,00  - 2010 

7. Implantar centro de inclusão digital em Pedro Leopoldo – 99.000,00 em 2009  

8 Realizar cursos e oficinas – 77.813.00 – em 2009 

9. Aplicar oficinas artísticas e culturais em Pedro Leopoldo – 74.180,00 em em 

2009 

10. Realizar o Festival de Música – Fempel – 95.000,00 em 2009 

11. Aplicar oficinas de capacitação para crianças e adolescentes – 88.652,00 

em 2010  

12. Aplicar oficinas culturais para crianças e adolescentes - 99.580,00 em 2009 

Obs- não é possível obter todas as informações no Portal. Portanto, o que 

consta neste documento são informações parciais obtidas no Portal de 

Convênios do Governo Federal.  

 

3.2.2. Recursos recebidos pelo Governo Federal em 2012.  

2012  

Implantação de espaços integrados de esporte, cultura e lazer – praças dos 

esportes e da cultura                                                      43.000,00          

Favorecido – Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo  
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3.3. Projetos aprovados em Lei 
Estadual de Incentivo à Cultura – 
SECMG – para Pedro Leopoldo 
20125 (muitos deles ainda à espera de 
captação de recursos).  
 
Protocolo: 0202/001/2011 
Nome do Projeto: X Festival de Verão 
de Pedro Leopoldo/MG 
Empreendedor: Associação dos Artistas 
de Pedro Leopoldo e Região - 
COOPERART 
Município:Pedro Leopoldo 
Valor aprovado: R$330.000,00 
 
 
Protocolo: 0499/001/2011 
Nome do Projeto: Música & Arte na 
Cidade 
Empreendedor: Caetano José 
Vasconcelos dos Santos 
Município:Pedro Leopoldo 
Valor aprovado: R$222.000,00 
 
 
Protocolo: 0500/001/2011 
Nome do Projeto: I Festival de Música 
de Raiz de Pedro Leopoldo 
Empreendedor: Tiago de Brito 
Município:Pedro Leopoldo 
Valor aprovado: R$450.000,00 
 
Protocolo: 0547/001/2011 
Nome do Projeto: Plano B em um CD 
Sem Fronteiras 
Empreendedor: Ilka Brescia de Miranda 
Município:Pedro Leopoldo 
Valor aprovado: R$134.687,52 
 
 
                                                
5 Dados integrais disponíveis no site da 
Secretaria Estadual de Cultura. É importante 
frisar que os projetos aprovados não 
necessariamente obtiveram captação total dos 
recursos, pois segundo consta nas práticas 
culturais e empresariais do município, há 
enorme dificuldade na captação. Há que se criar 
uma política favorável a este procedimento. O 
município de Pedro Leopoldo deve valorizar 
extremamente esses produtores culturais.  

 
 
Protocolo: 0975/001/2011 
Nome do Projeto: Helena 
Empreendedor: Ernane Silva Alves 
Município:Pedro Leopoldo 
Valor aprovado: R$215.000,00 
 
Protocolo: 1305/001/2011 
Nome do Projeto: Circuito Cultural de 
Pedro Leopoldo 
Empreendedor: Joaquina Agência de 
Cultura e Comunicação Ltda 
Município:Belo Horizonte 
Valor aprovado: R$175.000,00 
 
Protocolo: 1420/001/2011 
Nome do Projeto: Centenário da 
Corporação Musical Cachoeira Grande 
Empreendedor: Corporação Musical 
Cachoeira Grande 
Município:Pedro Leopoldo 
Valor aprovado: R$75.657,60 
 
Protocolo: 1425/001/2011 
Nome do Projeto: Estações da Cultura 
Empreendedor: João Pereira da Silva 
Junior 
Município:Pedro Leopoldo 
Valor aprovado: R$193.510,64 
 
Protocolo: 1495/001/2011 
Nome do Projeto: Circuito Cine Circo 
Empreendedor: Simone Aparecida Lara 
Correia 
Município:Pedro Leopoldo 
Valor aprovado: R$88.000,00 
 
Protocolo: 1867/001/2011 
Nome do Projeto: Circuito Rua Viva 
Empreendedor: Jânio Aparecido de 
Oliveira 
Município:Pedro Leopoldo 
Valor aprovado: R$314.000,00 
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3.4. Projetos aprovados em 2010 – Lei Estadual de Incentivo à Cultura6 
 
Protocolo: 0785/001/2010 
Nome do Projeto: IV Festival de Verão de Pedro Leopoldo 
Empreendedor: Associação dos Artistas de Pedro Leopoldo e Região - Cooperart 
Município: Pedro Leopoldo 
Valor do incentivo aprovado: R$202.000,00 
 
3.5. Projetos aprovados em 2009 – Lei Estadual de Incentivo à Cultura7 
 
Projetos aprovados em 2009 – Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
Protocolo: 0278/001/2009  
Nome do Projeto: Livro - Serra do Caraça  
Empreendedor: Christiano Ottoni Gonçalves Ferreira Junior  
Município: Pedro Leopoldo  
Valor aprovado: R$127.200,00 
 
 
Protocolo: 0410/001/2009  
Nome do Projeto: Rock Popular Mineiro  
Empreendedor: Gleison Túlio Ferreira  
Município: Pedro Leopoldo  
Valor aprovado: R$183.400,00 
 
 
Protocolo: 0676/001/2009  
Nome do Projeto: Ciclo de Mestres  
Empreendedor: Teatro Albatroz  
Município: Pedro Leopoldo  
Valor aprovado: R$101.000,00 
 
 
Protocolo: 0741/001/2009  
Nome do Projeto: VIII Festival de Verão de Pedro Leopoldo  
Empreendedor: Associação dos Artistas de Pedro Leopoldo e  
Região  
Município: Pedro Leopoldo  
Valor aprovado: R$260.000,00 
 
 
Protocolo: 1531/001/2009  
Nome do Projeto: Praça da Música  
Empreendedor: Ernane Silva Alves  
Município: Pedro Leopoldo  
Valor aprovado: R$155.000,00 
 
 
                                                
6 Dados parciais disponíveis no site da Secretaria Estadual de Cultura.  
7 Dados parciais disponíveis no site da Secretaria Estadual de Cultura.  
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3.6. Projeto Bandas de Minas – em 2011, contemplada a Corporação Musical 
Cachoeira Grande -  recepção de instrumentos musicais.  
 
 
 
3.7. Ponto de Cultura – Pedro Leopoldo – Asser – Associação Comunitária São 
Sebastião. Não há dados disponíveis na internet sobre repasse de recursos e projetos em 
andamento. O ponto de cultura não conta com site. Constam nos Jornais locais 
informações sobre a preparação de Peça Teatral O doente imaginário e O Cortejo de 
Louvação.  Pesquisa mais cuidadosa dará visibilidade à agenda do Ponto de Cultura.  
 
 
3.8. ICMS CULTURAL 
 
 
Recursos repassados ao Município de Pedro Leopoldo. Critério – Patrimônio Cultural. 
Mediante Relatório e Dossiê apresentado pela Gerência de Cultura, anualmente.  
 
2008 
159.634,24 
 
2009  
124.175,40 
 
2010  
178.105,78 
 
2011 
140.807,00 
 
2012 
Pontuação  
13,35 – 178.000,00
 
 
Fonte – site do IEPHA 
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemi
d=151  
 
Obs- não há informações disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo 
sobre a utilização do ICMS Cultural. Consta, na Lei de Criação do Fundo Municipal, 
que o ICMS Cultural pode ser aplicado no Fundo Municipal de Cultura.  
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3.9. Bens culturais Tombados ou Protegidos – IEPHA – Apresentados pelo 
município ao ICMS Cultural 2011, Exercício 2012.  
 
 
Patrimônio Cultural 
Bem Cultural  Ano de tombamento / registro /proteção 
Sobrado Caetano Carvalho  2010 
Sobrado D. Chiquinha  2010 
Antigas Instalações Fábrica de Tecidos 
Cachoeira Grande  

2001 

Antiga Sede da Associação Beneficente  2000 
Conjunto Estação Ferroviária de Pedro 
Leopoldo  

2004 

Conjunto Complexo Industrial Horizonte 
Têxtil  

2000 

Conjunto Histórico Capela Nossa Senhora 
do Rosário e Sítio Quinta do Sumidouro  

1976 

Conjunto Residencial Rua Nossa Senhora 
da Saúde  

2007 

Conjunto Residencial Rua São Paulo  2007 
Imagem de São Benedito  2004 
Casa de Máquina e Casa de Força Fábrica 
de Tecidos  

2007 

Conjunto Paisagístico Lagoa e Lapa do 
Sumidouro  

1976 

Fonte – site do IEPHA 
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3.10. Bens Inventariados pelo IEPHA – Patrimônio Arqueológico e Natural  
Fonte – site do Iepha MG.  
Patrimônio Arqueológico 
 
Carroção II 
Lapa Vermelha II 
Lapa Vermelha Soleil 
 
Fidalgo 
Ribeira 
Sítio Cerâmico do Engenho 
 
Bens Naturais 
Abrigo do Carroção 
Grande Abrigo Lapa Vermelha  
Lapa Vermelha I 
Lapa Vermelha VII 
Abrigo da Prateleira 
Abrigo do Carbonífero 
Abrigo Marciano 
Fazenda Choco D’Agua – Abrigo Eucalipto 
Fazenda Engenho – Abrigo do Lírio 
Fazenda Lapa Vermelha  - Abrigo Limeira 
Gruta do Sumidouro II 
Samambaia I 
Samambaia II 
Abrigo Sumidouro I 
Abrigo Mãe Rosa 
 
 
3.11. Bens culturais desaparecidos  
Inventário do IEPHA até 2012.  
 
Todas em Fidalgo/Sumidouro:  
Castiçais 
Custódia 
Estátua de Nossa Senhora do Rosário 
Candelabros 
Estatueta de Santa Efigênia 
Estatueta de São Sebastião  
Anjo do Altar da Capela de Nossa Senhora do Rosário 
Estatueta de Santo Antônio 
Estatueta de Nossa Senhora das Dores 
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3.12. Formação do atual Conselho Municipal de Políticas Culturais 
Fonte – Gerência de Cultura  
 
Gerência de Indústria e comércio: 
Titular: Fátima  
Suplente: Valéria  
 
Divisão de Meio Ambiente: 
Titular: Mauro Lobato  
Suplente: Silvany  
 
Secretaria da Fazenda: 
Titular: Gerton  
Suplente: Débora Laudares  
 
Conselho do Patrimônio: 
Titular: Wellington Gomes Fonseca 
Suplente: Reginaldo Saraiva  
 
Secretaria de Educação: 
Titular: Denise Botelho 
Suplente: Tânia Lages 
 
Arte Cênica Dança e artes Circenses: 
Titular:Edmárcio Fernando  
Suplente: Frederico Henrique Cota Alves 
 
Música: 
Titular: Luciene Lemos 
Suplente: Mirlene Calixta  
 
Artes Visuais, Audiovisuais, Literatura, Bibliotecas, Artes Plásticas e Gráficas, 
Fotografia, Cinema, Vídeo, Rádio e Televisão: 
Titular: Myriam Tavares 
Suplente: Jânio Tanaka 
 
Patrimônio Histórico e Cultural Material e Imaterial: Arquitetura, arqueologia, 
Museologia, Arquivos, História, Tradições populares, Antropologia, Sociologia: 
Titular: Constantino 
Suplente: Cecília 
 
Educação, Ciências e Tecnologia: produção de conhecimento em cultura, desenvolvida 
por instituições, tais como universidades, centros de pesquisa, escolas de artes e 
associações cientificas ligadas à cultura: 
Titular: Nádia da Silva Nicolih 
Suplente: Leila de Barros Barbosa Cardeal 
 
Câmara Municipal: 
Titular: Paulo Ferreira Pinto 
Suplente: Reginaldo Alves Saraiva  
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3.13. Formação do atual Conselho Municipal de Patrimônio  
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 
Leonardo Viana Costa e Silva 
Fátima Brasil Saraiva 
 
Secretaria de Educação: 
Sara Helena Diniz Ferreira  
Denise Botelho  
 
Planejamento Urbano: 
Giovane Ribeiro Castro  
Geraldo Soares Costa  
 
Fundação Pedro Leopoldo: 
Fernanda Freitas Alves  
Eloisa Helena Rodrigues Guimarães  
 
Câmara Municipal: 
Lúcio Mauro de Matos Carvalho Silva  
Geraldo da Cruz Alves Andrade  
 
Associação dos Engenheiros – ASEP: 
Roseley Costa Reis  
Edilcio Eustaquio Fagundes  
 
Associação Comercial: 
Antônio Cardoso Resende   
Hermógenes Perdigão Estevam  
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3.15. Projetos apresentados ao Fundo Municipal de Cultura 2012.  
 
 
Nome do Projeto Proponente Área Resumo Número do Protocolo 
Projeto Três Moças César Augusto de 

Paula 
Artes Plásticas  Escultura para marco da 

cidade 
27930-007/2012 

Preservação da 
memória e história de 
Pedro Leopoldo: “Boi 
da manta”. 

Amélia Corrêa 
Passos 

Literatura e História Publicação de 
Monografia 

27936-007/2012 

Projeto Comunidade 
Quilombo Pimentel 

Associação de 
Moradores do 
Pimentel 

Literatura e História Publicação de livro 
documentário sobre a 
Comunidade 

27929-007/2012 

Espetáculo Teatral 
“Freud Explica” 

Teatro Encomendado 
-Amélia Corrêa 
Passos 

Teatro Montagem de espetáculo 
teatral 

27935-007/2012 

“Jorge da Silva” Vitor Ferreira Lino Literatura Publicação e lançamento 
de obra literária 

27735-007/2012 

Bate Papo no Cine 
Marajá 

Vitor Ferreira Lino Cinema Oferecimento de sessões 
de filmes comentadas 

27743-007/2012 

Projeto Raizada Willian de Assis 
(Tuíla) 

Música Gravação de CD 27651-007/2012 

Projeto Orquestra de 
Viola Caipira de Pedro 
Leopoldo 

Gisnaldo Amorim 
Pinto 

Música Criação de Orquestra de 
Viola Caipira 

27646-007/2012 

Sumidouro entre 
memórias – Cultura 
material, patrimônio e 
meio ambiente da 
região da Quinat do 
Sumidouro 

Élica Viveiros Literatura e História Publicação de livro  27005-007/2012 

Publicação do I 
Concurso Literário de 
Pedro Leopoldo 

Gisnaldo Amorim e 
Júnia Sales 

Literatura Publicação de livro 27511-007/2012 

Projeto Circulando André Luiz 
Gonçalves Vieira 

Circo Montagem de espetáculo 
Ambulante 

27476-007/2012 
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3.16 – Lei que cria o Fundo Municipal de Cultura.  
 
 
 
 

LEI Nº 3053/2008 
 
 
 

"Cria o Fundo Municipal de Cultura, e dá outras 
providências." 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO A P R O V A :  
 
 

Art. 1º.  Fica instituído, nos termos do art. 167, IX, da Constituição Federal 
e dos arts. 71 a 74 da Lei Federal 4.320/64,  o Fundo Municipal de Cultura 
(FMC), com a finalidade de prestar apoio financeiro, em caráter suplementar, a 
projetos e ações destinados à promoção, preservação, manutenção e 
conservação de ações da cultura e do patrimônio cultural e natural local.  

 
Art. 2º. A movimentação e aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 

Cultura do Município de Pedro Leopoldo, doravante denominado FMC, serão 
deliberados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais – CMPC. 

Parágrafo único. Fica criado o Comitê Gestor do Fundo Municipal de 
Cultura, com a atribuição de orientar e controlar o funcionamento do Fundo 
Municipal de Cultura. Este comitê será formado por 4 representantes do CMPC 
de forma paritária e será presidido pelo Presidente do Conselho Municipal de 
Políticas Culturais e fiscalizado pela Controladoria do Município.  

 
Art. 3º. O Fundo funcionará junto à Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, que será o seu órgão executor. 

Parágrafo único. O Comitê Gestor elaborará, semestralmente, relatório 
contendo a descrição das atividades realizadas com os recursos provenientes 
do FMC, receitas obtidas e despesas efetuadas, bem como os planos para o 
período subseqüente, o qual, após aprovado pelo CMPC, será encaminhado à 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Controladoria Municipal.  

 
Art.  4°. O FMC destina-se: 
 I – ao fomento das atividades relacionadas à cultura e ao patrimônio 

cultural no Município, visando a promoção das atividades culturais diversas e 
de resgate, valorização, manutenção, promoção e preservação do patrimônio 
cultural e natural local. 

II – à melhoria da infra-estrutura urbana e rural dotadas de patrimônio 
cultural e natural e de espaços destinados a atividades culturais no município.  

III – à guarda, conservação, preservação e restauro dos bens culturais 
protegidos existentes no Município; 
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IV – ao treinamento e capacitação de membros dos órgãos e agentes 
vinculados à cultura e à defesa do patrimônio cultural e natural municipal. 

VI – à manutenção e criação de serviços de apoio à ações culturais e à 
proteção do Patrimônio Cultural e Natural no Município, bem como à 
capacitação de integrantes do CMC e servidores dos órgãos municipais de 
cultura. 

VII – à aquisição de bens móveis e imóveis tombados ou inventariados, 
com interesse de preservação, a fundo perdido ou não.  

VIII – à aquisição, restauração, reforma ou construção de imóvel que 
venha exercer função de preservação da memória, da história do município, ou 
fomentar as atividades citadas no inciso I.  

 
Parágrafo 1º. O fundo não poderá ser utilizado para pagamento de 

salários fixos, anuais, que ficarão a encargo da respectiva secretaria.  
 
Parágrafo 2º. A aquisição de qualquer imóvel pelo fundo ou pelo poder 

municipal para abrigar ações culturais deverá priorizar imóveis de interesse de 
preservação.  

 
Art. 5º. Constituirão recursos do Fundo Municipal de Cultura de Pedro 

Leopoldo: 
I - dotações orçamentárias e créditos adicionais  que lhes forem 

destinados pelo Município, em especial o saldo existente ao fim do exercício na 
ficha do Setor da Cultura.   

II - contribuições, transferências de pessoas físicas ou jurídica, Instituição 
Pública ou Privada, subvenções, repasses e donativos em bens ou em espécie;  

III – legados de terceiros em bens ou espécie.  
IV - o produto das multas aplicadas em decorrência de infrações 

cometidas contra o Patrimônio Cultural e Natural, conforme Lei 2.111, artigo 4º 
e 5º.  

V - os rendimentos provenientes da aplicação dos seus recursos; 
VI - o valor integral dos repasses recebidos pelo Município a título de 

ICMS Cultural (Lei Robin Hood); 
VII - as resultantes de convênios, contratos ou acordos firmados com 

Instituições Públicas ou Privadas, nacionais ou estrangeiras. 
VIII- recursos provenientes de Leis de Incentivo, Fundo Estadual de 

Cultura e similares. 
IX - quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam destinados.  
X - receitas de eventos, atividades ou promoções realizadas com a 

finalidade de angariar recursos para o fundo; 
XI – recursos provenientes de alvará concedido à shows e eventos 

culturais.   
XII - percentual das receitas provenientes de ações realizadas com 

patrocínio do Fundo. 
 
Parágrafo único. A realização de eventos, atividades ou promoções por 

entidades externas ao Poder Público Municipal, com a finalidade de angariar 
recursos para o Fundo Municipal de Cultura, dependem de autorização do 
Presidente do CMPC e do Secretário de Educação e Cultura. 
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Art.  6º. Os recursos do Fundo Municipal da Cultura (FMC) serão 
depositados em conta especial, em instituição financeira oficial. 

 
Parágrafo Único - O eventual saldo não utilizado pelo FMC, será 

reprogramado para o próximo exercício, a seu crédito. 
 
Art. 7º. Os recursos do Fundo Municipal de Cultura de Pedro Leopoldo 

serão aplicados: 
I – nos programas de promoção, conservação, restauração e preservação 

de bens culturais protegidos existentes no município; 
Parágrafo único. Pelo menos 1/3 (um terço) do fundo anual deverá ser 

aplicado diretamente no inciso I.  
II - na promoção e financiamento de estudos e pesquisas do 

desenvolvimento cultural municipal, incluindo a produção, difusão, 
comercialização ou recepção das atividades culturais; 
III – nos programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos 
dos serviços de apoio à cultura, aos agentes culturais e membros do CMPC; 

IV – em eventos culturais apoiados pelo CMPC e Prefeitura Municipal.  
V – no custeio parcial ou total de despesas de viagens dos membros do 

conselho municipal e da equipe técnica do departamento do patrimônio cultural 
e natural, desde que comprovada a sua exclusiva destinação para o 
desenvolvimento cultural; 

VI - na aquisição de equipamentos, material permanente e de consumo 
destinados ao desenvolvimento das atividades culturais do município. 

VII – em outros programas envolvendo o fomento da Cultura e do 
patrimônio cultural e natural do município, de acordo com deliberação 
específica de pelo menos 2/3 dos membros do CMPC. 

VIII - Programas de Formação Cultural, apoiando financeiramente a 
realização de cursos e oficinas, ou pela concessão de bolsas de estudo; 

IX -  a manutenção de grupos artísticos; 
X - a manutenção, reforma e ampliação de espaços culturais; 
XII - projetos de difusão cultural, podendo tratar-se de turnês de artistas 

pedroleopoldenses, realização de Festivais, mostras ou circuitos culturais ou 
apresentação de artistas nacionais e internacionais em Pedro Leopoldo; 

 
§ 1º.  Na aplicação dos recursos do FMC deverá haver estrita observância 

das exigências licitatórias, fiscais, previdenciárias e trabalhistas. 
 
§ 2º. Os recursos serão aplicados prioritariamente em grupos e atividades 

mantidos pelo poder público municipal.  
   

Art. 8º. Será aberto pelo menos um edital por ano, facultando a pessoas 
físicas e jurídicas, residentes em Pedro Leopoldo, apresentação de projetos a 
serem custeados pelo FMC e pela Lei de Incentivo à Cultura. Os projetos de 
menor valor e menor visibilidade serão atendidos pelo FMC, enquanto os de 
maior valor serão atendidos pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, conforme 
especificado em edital.   
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§ 1º. As pessoas beneficiadas pelo fundo deverão comprovar previamente 
sua regularidade jurídica, fiscal, bem como a qualificação técnica dos 
profissionais envolvidos com o projeto a ser executado. 

 
§ 2º. A concessão de benefícios, parcial ou total, poderá se dar a fundo 

perdido ou na forma de apoio financeiro reembolsável.  
 
Art. 9º. O Projeto será apreciado pelo CMPC, o qual terá competência 

para dar parecer aprovando, reprovando ou propondo alterações ao projeto 
original. 

 
§ 1º. Para avaliação dos projetos o CMPC deverá levar em conta os 

seguintes aspectos: 
I - aspecto orçamentário do projeto, pela relação custo-benefício; 
II - retorno de interesse público; 
III - clareza e coerência nos objetivos;  
IV - criatividade; 
V - importância para o Município;  
VI - universalização e democratização do acesso aos bens culturais;  
VII - enriquecimento de referências estéticas e culturais; 
VIII - valorização da memória histórica da cidade; 
IX - princípio de equidade entre as diversas áreas culturais possíveis de 

serem incentivadas; 
X - princípio da não-concentração por proponente; e 
XI - capacidade executiva do proponente, a ser aferida na análise de seu 

currículo.  
 
§ 2º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio de sua 

equipe técnica, deverá emitir parecer escrito, previamente à deliberação do 
CMPC.  

 
§ 3º. Nos casos de Restauração de bens tombados, o projeto terá que 

receber aprovação prévia do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e 
Natural.  

 
§ 4º.  O Conselho comunicará por escrito, com justificativa sintética, sua 

decisão sobre os projetos para os respectivos proponentes.  
 
Art. 10.  Havendo aprovação do Projeto na íntegra ou com as alterações 

sugeridas pelo CMPC, será o mesmo encaminhado à Secretaria citada, 
visando a homologação final para fins de liberação dos recursos. 

 
Art. 11. Uma vez homologado o Projeto, será celebrado instrumento de 

convênio entre a municipalidade e o beneficiário dos recursos estabelecendo 
todas as obrigações das partes, nas quais constarão em especial a previsão 
de: 

I -  repasse dos recursos de acordo com cronograma e comprovação da 
execução das etapas do projeto aprovado; 

II – devolução ao FMC dos recursos não utilizados ou excedentes; 
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III – sanções cíveis caso constatadas irregularidades na execução do 
projeto ou na sua prestação de contas, podendo haver inclusive a proibição  do 
beneficiário de  receber novos recursos do FMC e do poder público municipal 
pelo prazo de até 30 anos, sem prejuízo  das demais sanções administrativas e 
criminais cabíveis. 

IV – observância das normas licitatórias. 
V – em caso de restauração ou obra em imóvel protegido, avisar o 

Conselho do Patrimônio Cultural e Natural de Pedro Leopoldo, quando do início 
das obras.  

 
Art. 12. Aplicar-se-ão ao FMC as normas legais de controle, prestação e 

tomadas de contas em geral, sem prejuízo de competência específica da 
Câmara Municipal e do Tribunal de Contas. 

 
Parágrafo único – Incumbe ao Município a realização de inspeções e 

auditorias objetivando acompanhar a execução dos projetos aprovados e as 
respectivas prestações de contas, bem como solicitar dados e informações que 
otimizem o monitoramento, o aperfeiçoamento e a   avaliação   das   ações e 
projetos vinculados ao FMC. 

 
Art. 13. Os relatórios de atividades, receitas e despesas do FMC serão 

apresentados semestralmente à Controladoria do Município. 
 
Art. 14. Ocorrendo a extinção do FMC, os bens permanentes adquiridos 

com recursos públicos serão incorporados ao patrimônio público municipal. 
 
Art. 15. O funcionamento, a gestão e a aplicação dos recursos do FMC 

pautar-se-ão pela estrita observância aos princípios da legalidade, 
economicidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, eficiência, ampla defesa, contraditório, transparência,  
probidade, decoro  e boa-fé, estando os seus gestores e beneficiários sujeitos 
à responsabilização administrativa, civil e penal em caso de prática de ato 
ilícito. 

 
Art. 16. O Regimento do Fundo Municipal da Cultura, determinará a 

estrutura do Fundo, seu funcionamento, os mecanismos de suplência de 
membros e a periodicidade e forma de convocação das reuniões ordinárias, 
bem como das reuniões extraordinárias, entre outros.  

 
Art. 17. Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, em 25 de novembro de 2008. 
 
 
 
 

Dr. Marcelo Jerônimo Gonçalves 
Prefeito Municipal 
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Exmo. Sr. Presidente, 
Exmos. Srs. Vereadores, 
 
 
Dirijo-me a Vossa Excelência e aos Excelentíssimos Edis desta Casa para 
encaminhar o Projeto de Lei que “Cria o Conselho Municipal de Políticas 
Culturais, e dá outras providências”. 
 
O presente Projeto de Lei prevê a formalização da criação do Fundo Municipal 
de Cultura, já estabelecido no Plano Diretor, instrumento considerado de 
suma importância para a sustentabilidade e o sucesso de políticas municipais 
de Cultura e de proteção ao patrimônio Cultural e Natural, tendo em vista que 
objetiva, de forma programada, aportar recursos para o financiamento de 
ações culturais e de preservação e conservação de bens de valor cultural, além 
do fortalecimento e capacitação dos órgãos envolvidos com a temática cultural. 
Dará também uma maior agilidade e autonomia a estas ações.  
 
Trata-se de um dos mais importantes instrumentos para o funcionamento 
eficiente, democrático e sustentável de políticas culturais comprometidas com 
resultados positivos fortemente ligados à preservação do Patrimônio Cultural. 
Com a instituição e o funcionamento adequado do Fundo saem ganhando os 
setores ligados à cultura e ao patrimônio cultural e natural, a comunidade em 
geral e o Poder Público. 
 
Assim, e considerando que por força da Constituição Federal vigente o 
Município deve exercer, na sua plenitude, as suas respectivas competências 
constitucionais concernentes à promoção da cultura no município e à proteção 
e promoção do patrimônio Cultural e Natural, pleiteamos a aprovação da 
presente proposta legislativa. 
 
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de 
elevada estima e consideração. 
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TJMJ mantém decisão que obriga empresa a preservar patrimônio em Pedro 
Leopoldo  
 
Ação da Cerpl, Pedro Leopoldo, gera bons frutos para preservação do patrimônio em 
Pedro Leopoldo.  
 
Notícia de 29 de novembro de 2011.  
 
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais mantém decisão que obriga proprietários da 
Fábrica de Tecidos Cachoeira Grande a preservar patrimônio histórico de Minas Gerais, 
localizado em Pedro Leopoldo.  
 
O Ministério público já havia conseguido liminar em Primeira Instância proibindo 
possíveis intervenções no imóvel, mas os proprietários da Fábrica recorreram desta 
decisão. Eles alegam, que não existe decreto tombando toda a área da fábrica. 
 
Mas, para a desembargadora Heloísa Combat, relatora do recurso, “o tombamento não é 
a única forma de reconhecimento da importância cultural e histórica de um bem”. A 
constituição federal prevê outras maneiras de determinar o valor cultural de um imóvel.  
 
Os três desembargadores que julgaram o recurso foram unânimes ao afirmar que a 
decisão de primeira instância é válida. Eles apenas reduziram a multa de 100.000 reais 
para 10.000 reais caso a liminar seja descumprida.  
 
Na decisão de primeira instância, o Juiz determinou que os proprietários do complexo 
têxtil devem paralizar as intervenções que vêm realizando no local. Eles também estão 
impedidos de demolir ou  descaracterizar o bem cultural.  
 
Mais informações em: Portal do Ministério Público de Minas Gerais: 
 
http://www.mp.mg.gov.br/portal/public/noticia/index/id/30877/ 
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