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Aos 09 dias do mês de setembro de 2013, às 17h20min, nas dependências da Fundação Municipal 4 
de Cultura - Mansão Villa Hilda, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política 5 
Cultural. Participaram da reunião assinando o livro de presenças, os seguintes 6 
conselheiros: Presidente Paulo Eduardo Goulart Netto, Luiz Cirillo Barbisan, Osni Mongruel 7 
Junior, Maria de Fátima Ramos, Maria Julieta Weber Córdova, Eneida de Jesus Ferreira, Karina 8 

Janz Woitowicz, Nelson Silva Junior, Daniel Masetto do Amaral, Lenita Stark, Matteo Domênico 9 
Digiorgio, José Fernando de Meira, Terezinha Geni Musardo, Carmi Luiza Jasper e Diego Juraski 10 
Pereira da Silva. O presidente Paulo Eduardo iniciou a reunião saudando a todos e colocou em 11 
discussão os itens da pauta.  1. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - O presidente Paulo 12 
Eduardo apresentou aos demais conselheiros o Sr. Alexandre Madalozzo, Diretor Administrativo e 13 

Financeiro da Fundação de Cultura, passando a palavra para que informasse  os conselheiros sobre 14 
o funcionamento contábil do Fundo Municipal de Cultura. Alexandre iniciou explicando que como 15 

Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Municipal de Cultura é também tesoureiro do 16 
Fundo Municipal de Cultura, após a aprovação na Câmara Municipal da Lei que atualizou as 17 
atribuições da Fundação Municipal de Cultura em relação ao Conselho Municipal de Política 18 
Cultural. Informou também que o orçamento do Fundo Municipal de Cultura não se transforma em 19 

recurso financeiro a ser depositado em uma conta bancária. Os recursos do orçamento só podem ser 20 
executados através de editais, licitações ou contratações e serão pagos a partir dos processos 21 

gerados. A sobra de recurso orçamentário não pode ser depositada numa conta bancária.  A conta 22 
bancária serve para receber recursos extra-orçamentários previstos na Lei como doações, convênios 23 
com entidades publicas e privadas nacionais e internacionais, entre outras. O conselheiro Cirillo 24 

pede a palavra, lembrando aos Conselheiros que, no ano anterior existia um saldo de R$24.505,00, 25 
do orçamento do Fundo Municipal de Cultura e acreditava-se que esse saldo de orçamento poderia 26 

ser depositado na conta bancária do Fundo, que na época era vinculada ao CNPJ da Prefeitura. Foi 27 
solicitado através de ofício que fosse repassado esse valor para a conta, mas isto não aconteceu, pois 28 

na Secretaria de Finanças não havia entendido o que se queria de fato. Em reunião com os 29 
responsáveis do DOP e Assessoria Jurídica, foi explicado que as dotações orçamentárias não podem 30 
ser depositadas numa conta bancária. Sendo assim, aquela sobra do orçamento foi perdida, e isso 31 

acontecerá cada vez que os recursos não forem utilizados. No ano passado aconteceu que em alguns 32 
concursos não foram outorgados todos os prêmios, em outros não houve concorrentes suficientes 33 

para premiação, o valor final da licitação da impressão dos livros ficou abaixo do previsto e acabou 34 
sobrando orçamento. A partir de agora quando se perceber que irá  sobrar  recurso orçamentário do 35 
Fundo, deve-se encontrar uma forma de utilizá-lo em prol dos segmentos culturais aqui 36 

representados, dentro do prazo estipulado. No caso atual, como já estamos no mês de setembro, 37 
teremos pouco tempo para decidir e viabilizar a utilização os recursos de R$ 49.933,00, que estão 38 

sobrando. Alexandre informou que o prazo para encaminhar processos de licitação e outras 39 
contratações é até o dia 31 de outubro. O conselheiro Daniel pergunta se o segmento de Artes 40 

Visuais pode solicitar uma licitação para confecção de banners, folders, material de divulgação, ou 41 
adquirir material para galeria. O conselheiro Cirillo respondeu que pode ser feito qualquer tipo de 42 
procedimento, desde que o CMPC aprove e que tenhamos tempo hábil para licitar. Citou também 43 

que os recursos podem ser utilizados na melhoria dos espaços públicos municipais para a cultura. A 44 
conselheira Karina sugeriu a compra de livros para a Biblioteca. O diretor Alexandre informou que 45 

com a criação da Fundação Municipal de Cultura, será necessário criar uma nova conta bancária 46 
vinculada ao Conselho Municipal de Política Cultural com um CNPJ específico para o Fundo. Para 47 
isto será necessário transformar o Conselho numa pessoa jurídica sem fins lucrativos através de uma 48 
ata de constituição. 2. LIVROS DESCARTADOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA: Os 49 
conselheiros comentaram sobre os livros que serão queimados e o Presidente Paulo explicou que 50 
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esse processo já vem sendo discutido desde o início do ano, que os livros estão em más condições 51 
de conservação e que o laboratório do curso de química da UEPG detectou a infestação dos livros 52 
por dois tipos de fungos nocivos à saúde e que a especialista em conservação e restauro da 53 
Biblioteca Pública do Paraná recomendou que os livros fossem descartados, pois a restauração é 54 

dispendiosa e incompatível com o valor de mercado daqueles livros. O conselheiro Cirillo explicou 55 
que na mudança para o novo prédio os livros importantes e que não estavam disponíveis no 56 
mercado para compra de novos exemplares, foram tratados e recuperados. Os livros que ficaram no 57 
prédio antigo e estão sendo descartados são aqueles que estavam desatualizados e que há novas 58 
versões no mercado que custam bem menos do que fazer uma restauração. Informou também que já 59 

foram incorporados ao acervo da biblioteca todos os títulos dos livros descartados seja através de 60 
compra ou de doações. 3. RENÚNCIA DOS CONSELHEIROS EZEQUIEL E PROF. 61 
NELSON – O conselheiro Cirillo informou que o Conselheiro Ezequiel Machado Ramos enviou 62 
através de email, pedido de renúncia do cargo de conselheiro titular do Foto-Cine-Vídeo, 63 

explicando que não poderá continuar no CMPC devido a seus horários de trabalho não permitirem 64 
sua participação assídua nas reuniões. Com a renúncia  a titular do segmento passa ser a conselheira 65 
Cintia Xavier. O conselheiro Nelson Silva Jr. informou através de ofício, que seu afastamento é 66 

devido a problemas de saúde e que está em tratamento, o que irá limitar suas atividades 67 
profissionais. Comunicou que não abandonará os projetos do segmento e estará à disposição dentro 68 
de suas possibilidades. Com a renúncia o conselheiro Daniel Masetto assumiu a titularidade do 69 
segmento de Artes Visuais. O Presidente Paulo agradeceu e lamentou a saída do Conselheiro, disse 70 

saber que o CMPC pode contar com sua ajuda, seu apoio e conhecimento. Comenta ainda que a sua 71 
participação foi e é  sempre intensa e percebeu nesse pouco tempo que participou do CMPC, que o 72 
conselheiro luta pelo crescimento da cultura na cidade. Deseja ainda sucesso em seu tratamento de 73 

saúde, esperando que a volta às suas atividades normais seja a mais breve possível.  4. 74 
CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA – O conselheiro Cirillo informou que Ponta 75 

Grossa elegeu 11 delegados para a Conferência Estadual que será realizada nos dias 21 e 22 de 76 

setembro, em Guarapuava e  a saída dos participantes será no dia 21, às 06h30min, em frente à Villa 77 

Hilda. Informou também que os delegados suplentes que não conseguiram se cadastrar através do 78 
sítio da Secretaria de Estado da Cultura poderão fazê-lo no ato de inscrição quando chegarem a 79 

Guarapuava. Também informou que haverá uma reunião de todos os delegados da região para 80 
acertar estratégias de eleição dos delegados para Brasília. 5. EDITAIS DE DANÇA/2013 – O 81 
conselheiro Cirillo comentou que a Conselheira Carmi teve uma reunião com o segmento de dança 82 

na qual ficou decidida a realização de dois festivais competitivos: um de dança de salão e outro para 83 
grupos de dança. A conselheira explicou que o edital do Concurso de Dança para grupos será 84 

realizado em categorias: 1) Categoria para Academias, que compreende grupos de balé, escolas, 85 
grupos de dança livre e contemporânea; 2) Categoria para grupos étnicos, folclóricos, grupos de 86 
dança de rua e populares ; 3) Categoria de Dança  Ministerial que compreende grupos de jovens de 87 

igrejas. Explica ainda que o Concurso de Dança de Salão acontecerá no dia 27 de outubro, e o de 88 

Grupos acontecerá no dia 15 de novembro. No edital de Dança de Salão a intenção é abrir para 89 
todos os ritmos, com a seguinte premiação: para o 1º lugar R$ 800,00, para o  2º lugar R$ 600,00, 90 
para o 3º lugar R$400,00, para o 4º e 5º lugares R$ 300,00 e para o 6º, 7º e 8º lugares R$ 200,00. O  91 

Concurso para grupo será em homenagem a bailarina, coreógrafa e professora Emma Sintani, que 92 
atuou em Ponta Grossa entre 1963 a 1993, realizando um grande trabalho de difusão da dança e 93 
formando bailarinos e professores que hoje atuam em vária cidades do Brasil e ouros países. Neste 94 
concurso haverá premiação no valor de R$ 1.500,00 para o 1º lugar, R$ 1.000,00 para o 2º lugar e 95 
R$ 500,00 para o terceiro lugar de cada uma das três categorias. O valor total para a realização dos  96 

concursos é de R$18.000,00, incluindo as duas comissões de avaliação, somando gastos com 97 
alimentação, transporte, hotel e cachê.  A ideia é trazer jurados do Rio Grande do Sul, Foz do 98 

Iguaçu e Toledo, para não haver comprometimento no julgamento dos participantes. Explica ainda 99 
que para o próximo ano a ideia é ampliar as categorias adulto, mirim, juvenil, veterano, alcançando 100 
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várias idades em cada categoria. 6. SALDO DO ORÇAMENTO DE 2013 DO FUNDO 101 
MUNICIPAL DE CULTURA – Com a aprovação dos editais de dança o saldo do FMC passa a 102 
ser R$ 31.933,00. O conselheiro Fernando pergunta como poderá ser utilizado este saldo e Cirillo 103 
informou que poderá ser utilizado através de editais ou de licitação para aquisição de materiais ou 104 

para contratação de serviços. Solicita também que os conselheiros proponham projetos ou editais 105 
para o saldo do Fundo o mais breve possível para haver tempo hábil de tramitação. 7. 106 
FLICAMPOS – O Presidente Paulo informou aos presentes que o primeiro fim de semana do 107 
FLICAMPOS foi um sucesso com um público maior que o esperado, além de um grande 108 
movimento de vendas de livros. Os escritores portugueses convidados Gonçalo Tavares e 109 

Alexandra Lucas Coelho fizeram muito sucesso entre o público de suas palestras. 8. EDITAIS 2014 110 
– O conselheiro Cirillo comentou que os editais de Literatura, de Artes Visuais e Cine/Foto/Vídeo, 111 
são editais de processo longo. Em 2013 o CMPC teve um prazo muito curto para todo o processo. É 112 
importante marcar as reuniões com esses segmentos para definição dos editais de 2014, para lançá-113 

los ainda no mês de novembro, para adiantar o período de recepção das obras, seleção e produção 114 
dos livros. 9. FESTIVAL EASY ROCK - O Presidente Paulo informou que o Festival Easy Rock 115 
teve 27 Bandas inscritas. Como a seleção está sendo feita pelo voto popular, corre-se o risco do 116 

Festival neste ano ter um nível baixo, pois podem ser classificadas Bandas fracas. O conselheiro 117 
Diego sugere que para o próximo ano, seja feito outro sistema de votação, colocando o público 118 
votante da internet como mais um jurado. O Presidente Paulo solicitou sugestões para a Comissão 119 
julgadora e pediu para que enviassem por e-mail. Informou ainda que foram feitas 80 inserções na 120 

TV Educativa e divulgação também na TV Comunitária, do Easy Rock e Flicampos.  10. LEI DE 121 
INCENTIVO –O presidente informou que a Assessoria Legislativa está formatando o projeto de 122 
Lei que dá desconto no IPTU ou ISS para incentivadores de projetos de Lei Rouanet de proponentes 123 

domiciliados em Ponta Grossa. O conselheiro Cirillo lembrou os conselheiros que na Conferência 124 
de Cultura foi aprovada uma moção de apoio a uma Lei como esta. O Prefeito está muito 125 

entusiasmado e o Secretário de Finanças concordou com a proposta e espera-se que seja aprovada 126 

pela Câmara, ainda este ano. Esta Lei tem um potencial de atrair R$ 2.000,00,00 (dois milhões de 127 

reais) a cada R$ 100.000,00 (cem mil reais) de desconto em IPTU e ISS. O presidente Paulo 128 
comentou que esta Lei será um grande diferencial para atrair recursos e assim que seja aprovada 129 

teremos que fazer um grande trabalho de divulgação e de conscientização dos empresários. O 130 
conselheiro Cirillo informou que este projeto de lei foi inspirado numa emenda do Deputado 131 
Péricles na Assembléia Legislativa do Paraná, na Lei do PROFICE dando desconto no ICMS para 132 

incentivadores de Lei Rouanet no Estado do Paraná. Ou seja, quem investir em Ponta Grossa terá 133 
incentivo estadual e municipal. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por 134 

mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada por todos os presentes: 135 
Paulo Eduardo Goulart Netto________________________________________________________ 136 
Luiz Cirillo Barbisan_______________________________________________________________ 137 

Osni Mongruel Junior______________________________________________________________ 138 

Maria de Fátima Ramos_____________________________________________________________ 139 
Maria Julieta Weber Córdova________________________________________________________ 140 
Eneida de Jesus Ferreira____________________________________________________________ 141 

Karina Janz Woitowicz_____________________________________________________________ 142 
Nelson Silva Junior________________________________________________________________ 143 
Daniel Masetto do Amaral__________________________________________________________ 144 
Matteo Domênico Digiorgio_________________________________________________________ 145 
José Fernando de Meira____________________________________________________________ 146 

Terezinha Geni Musardo____________________________________________________________ 147 
Carmi Luiza Jasper________________________________________________________________ 148 

Diego Juraski Pereira da Silva_______________________________________________________ 149 
 150 


