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 3 
Aos 13 dias do mês de janeiro de 2014, às 17h30min, nas dependências da Fundação Municipal de 4 
Cultura - Mansão Villa Hilda, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal de 5 
Política Cultural. Participaram da reunião assinando o livro de presenças, os seguintes 6 
conselheiros: Paulo Eduardo Goulart Netto, Luiz Cirillo Barbisan, Carla Irene Roggenkamp, Daniel 7 

Masetto do Amaral, José Fernando de Meira e Terezinha Geni Musardo. O presidente Paulo 8 
Eduardo abriu a reunião saudando os presentes e colocando em discussão o único assunto da pauta -  9 

DEFINIÇÃO DOS EDITAIS PARA O ANO DE 2014 COM VERBAS DO 10 
FUNDOMUNICIPAL DE CULTURA: o conselheiro Cirillo Barbisan informou que esta reunião 11 
extraordinária foi proposta e aprovada na última reunião do CMPC para a definição da divisão do 12 

orçamento do Fundo para 2014, que é de R$ 245.000,00, entre os sete segmentos artístico-culturais 13 

representados no Conselho, definir os editais e também a data de lançamento festivo de todos os 14 

editais. Os conselheiros Fernando Meira, Terezinha Muzardo, Daniel Maseto e Carla Roggenkamp, 15 
reiteraram as reivindicações que foram feitas nas reuniões ordinárias ao longo do ano de 2013, no 16 
sentido de haver uma divisão equitativa do valor do Fundo entre os segmentos, como está 17 
preconizado nas Políticas Culturais do Município aprovadas nas últimas Conferências Municipais 18 

de Cultura. O conselheiro Cirillo Barbisan informou que esta discrepância de valores entre os 19 
segmentos foi se consolidando ao longo dos anos porque os editais de Literatura foram tendo maior 20 

número de participantes e ganhando mais verbas e os editais de outros segmentos tiveram pouca 21 
adesão e foram sendo cancelados por falta de participação. Informou também que foram realizadas 22 
reuniões setoriais nas quais foram sugeridos editais e ações para serem desenvolvidos com o 23 

orçamento do Fundo para 2014. Na reunião do segmento de Literatura foram propostos editais que 24 
totalizam R$ 102.100,00; o conselheiro Daniel Masetto informou que na reunião do segmento de 25 

Artes Visuais foram propostos editais no valor de R$ 38.000,00, sem contar os editais de Histórias 26 

em Quadrinhos e de Ilustração para Literatura Infantojuvenil, os quais não deverão utilizar verbas 27 

do setor de Artes Visuais. Os conselheiros Fernando Meira e Terezinha Muzardo informaram que 28 
na reunião do segmento de Artes Cênicas foram sugeridos editais de produção de um espetáculo 29 
teatral no valor de R$ 15.000,00 e também de oficinas de formação de atores nos bairros. Como não 30 
há quorum para definições ficou marcada outra reunião extraordinária para o dia 20 de janeiro, às 31 

17 horas neste mesmo local.  Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por 32 
mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada por todos os presentes: 33 
Paulo Eduardo Goulart Netto ______________________________________________________  34 
Luiz Cirillo Barbisan_______________________________________________________________ 35 
Carla Irene Roggenkamp __________________________________________________________ 36 

Daniel Masetto do Amaral__________________________________________________________ 37 
José Fernando de Meira_____________________________________________________________ 38 

Terezinha Geni Muzardo __________________________________________________________ 39 
 40 


