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ATA Nº 168 – 08 DE OUTUBRO DE 2015 2 

 3 
Aos 8 dias do mês de outubro de 2015, às 18h, nas dependências da Fundação Municipal de Cultura 4 

– Centro da Música, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural 5 
(CMPC). Justificaram a ausência a conselheira Carolyne Abilhôa e os conselheiros João Luiz dos 6 
Santos e Daniel Masetto. Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes 7 
conselheiros: Paulo Eduardo Goulart Netto, Eduardo Godoy, Hebe Maria Gonçalves, Felipe Simão 8 
Pontes, Carmi Jasper, Wilton Paz, André Zaniolo, Georgeana Vendrami, Celso Parubocz e Maria de 9 

Fátima Pacheco. Assistiu à reunião o diretor do Departamento de Cultura da Fundação Municipal 10 
de Cultura, Cirillo Barbisan. Os assuntos em pauta foram os seguintes: 1 - Resposta à solicitação 11 
de informações e esclarecimentos acerca do Edital 28/2015: Foi lida e aprovada entre os 12 

conselheiros a resposta ao processo 24401114/2015, redigida por uma comissão formada pelo 13 
presidente Paulo e pelos conselheiros Eduardo Godoy, Georgeana Vendrami, Wilton Paz, Carolyne 14 
Abilhôa e por Luiz Cirillo Barbisan. A resposta se encontra em anexo a esta ata.  2 – Editais do 15 
Fundo Municipal de Cultura 2015: O diretor do Departamento de Cultura, Luiz Cirillo Barbisan, 16 

informou que apenas os editais de Dança não foram lançados devido à falta de data no Cine-Teatro 17 
Ópera. O conselheiro Wilton Paz, chefe da Divisão de Assuntos Culturais da UEPG, colocou à 18 
disposição o Cine-Teatro Pax, se comprometendo a verificar as possibilidades de datas do teatro. 19 
Sobre os pagamentos em atraso, o diretor informou que os pagamentos foram todos empenhados e 20 

aguardam pagamento. 3 – Pedido de inclusão do projeto ‘43º Fenata’ no Banco de Projetos 21 
Culturais: Foi colocado em discussão o pedido de inclusão do projeto ‘43º Fenata’ no Banco de 22 

Projetos Culturais da Fundação Municipal de Cultura. Caso aceito, o projeto, já aprovado pelo 23 
Ministério da Cultura e que conta com os benefício da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, poderá 24 
receber os benefícios também da Lei Bepe, de Ponta Grossa. O presidente informou que a Lei Bepe 25 

prevê que o proponente deve ser de Ponta Grossa, além das atividades serem desenvolvidas na 26 

cidade. Se aprovado para inclusão no Banco de Projetos Culturais, o proponente poderá utilizar dos 27 
benefícios da Lei Bepe, que é de desconto de 5% no IPTU ou ISS do incentivador em relação ao 28 
valor patrocinado. Ele informou que o Município tem, ao total, R$ 300 mil por ano para oferecer de 29 

benefício fiscal. A conselheira Hebe questionou se quem recebe o incentivo é o proponente ou o 30 
incentivador. O conselheiro Wilton informou que o desconto é dado ao incentivador. O conselheiro 31 
Eduardo informou ainda que o desconto é dado também para incentivadores pessoas físicas. O 32 

conselheiro Felipe questionou se a FAUEPG recebe alguma parte do valor captado para a realização 33 
do Fenata. O conselheiro Wilton (que também é coordenador do 43º Fenata) informou que a 34 

FAUEPG não fica com nenhum valor arrecadado. A conselheira Georgeana questionou qual seria 35 
um impedimento para que um projeto não entre no Banco de Projetos Culturais. O presidente 36 
informou que o Conselho pode negar caso o projeto não tenha relevância cultural e abrangência que 37 

seja de interesse da comunidade local. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade a 38 

inclusão do projeto ‘43º Fenata’ no Banco de Projetos Culturais. 4 – Informações sobre a 39 

programação cultural do 4º trimestre de 2015: O presidente Paulo informou sobre as próximas 40 
atividades da Fundação. No dia 11 de outubro a Prefeitura realiza a Festa do Dia das Crianças no 41 

Complexo Ambiental. No dia 15 de outubro acontece a Abertura da exposição de João Moro, na 42 
Mansão Villa Hilda. Entre os dias 17 a 25 de outubro a Fundação realiza o 7º Festival de Música de 43 
Ponta Grossa, com diversas atrações. O conselheiro Wilton sugeriu que entre em contato com o 44 

músico ponta-grossense João Kluber, vencedor da última edição do FUC Regional e 2º lugar no 45 
FUC Nacional, para que se este se apresente no Festival. Entre 07 e 14 de novembro a UEPG 46 
realiza o 43º Fenata. No dia 12 de novembro acontece a Abertura do 9º Salão de Belas Artes de 47 
Ponta Grossa. No dia 20 de novembro será comemorado o Dia da Consciência Negra. No mesmo 48 
dia será aberta a programação de Natal da Mansão Villa Hilda. No dia 5 de dezembro será a 49 
Abertura do 3º Salão de Arte Contemporânea. E entre 07 e 23 de dezembro acontece a programação 50 
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do Natal Encantado, com atrações na Concha Acústica (11 a 16 de dezembro, com corais e 51 
apresentações de teatro), Mansão Villa Hilda (20 de novembro a 10 de dezembro, com contações de 52 
histórias e exposições) e Estação Saudade (17 a 23 de dezembro, com projeção mapeada e 53 
apresentação teatral). O presidente informou que o espetáculo na Estação Saudade terá a 54 
participação dos cantores do Coro Cidade de Ponta Grossa, músicos da Orquestra Sinfônica Cidade 55 

de Ponta Grossa e músicos convidados. Além disso, será feito um teste seletivo para a escolha de 56 
seis atores ponta-grossenses que formarão o elenco, dirigido pela Companhia Maurício Vogue. O 57 
conselheiro Wilton Paz questionou se a Fundação de Cultura terá participação na Münchenfest. O 58 
presidente informou que a reunião sobre este evento aconteceria na presente data, mas foi 59 
cancelada. A princípio, consta no contrato de terceirização do evento a participação da Fundação de 60 

Cultura, com atividades como o Espaço Mundo Cultural, que oferta outros estilos musicais além 61 
dos já apresentados (predominantemente o sertanejo), com bandas e grupos ponta-grossenses, 62 

valorizando assim o artista local. O conselheiro Wilton solicitou mais informações sobre o Sexta às 63 
Seis com relação ao consumo de bebidas alcoólicas. O presidente informou que participou de uma 64 
reunião solicitada pela Guarda Municipal, onde eles afirmaram que não são contra o Sexta às Seis, 65 
mas são obrigados a fiscalizar. O conselheiro Celso disse que em contato com guardas, eles 66 
afirmam que o problema é o pós-evento, com pessoas que continuam no local causando estragos ao 67 

patrimônio. O presidente informou que a Fundação realizou ação educativa, com veiculação de 68 

spots durante o evento, aviso via redes sociais e panfletagem. O conselheiro André afirmou que é 69 
necessário continuar com o evento dado à sua programação diversificada. O conselheiro Wilton 70 
disse que caso haja a possibilidade de extinção do evento o Conselho deve intervir e se manifestar.  71 

5 – Próxima reunião: A próxima reunião deste Conselho acontecerá no dia 9 de novembro, às 18h, 72 
na sede da Fundação. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, 73 

Eduardo Godoy, redigida e assinada por todos os presentes: 74 
 75 

Paulo Eduardo Goulart Netto (presidente) ______________________________________________  76 
Eduardo Godoy (Fundação Municipal de Cultura) _______________________________________ 77 

Hebe Maria Gonçalves (Literatura) ___________________________________________________ 78 
Felipe Simão Pontes (Literatura) _____________________________________________________ 79 
Carmi Jasper (Dança) ______________________________________________________________ 80 

André Zaniolo (Artes Populares) _____________________________________________________ 81 
Georgeana Vendrami (Música) ______________________________________________________ 82 
Celso Parubocz (Cine-Foto-Vídeo) ___________________________________________________ 83 

Wilton Paz (UEPG) _______________________________________________________________ 84 
Maria de Fátima Pacheco (CME) _____________________________________________________ 85 


