
 

1 

 

 1 
ATA Nº 169 – 09 DE NOVEMBRO DE 2015 2 

 3 
Aos 9 dias do mês de novembro de 2015, às 18h, nas dependências da Fundação Municipal de 4 

Cultura – Centro da Música, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política 5 
Cultural (CMPC). Justificaram a ausência o presidente Paulo Eduardo Goulart Netto e o conselheiro 6 
Wilton Paz. Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes 7 
conselheiros: Eduardo Godoy (presidente ad hoc), Hebe Maria Gonçalves, Felipe Simão Pontes, 8 
André Zaniolo, Georgeana Vendrami, Maria de Fátima Pacheco, Celso Parubocz e Marga Nye 9 

Cominato. Assistiu à reunião o diretor do Departamento de Cultura da Fundação Municipal de 10 
Cultura, Cirillo Barbisan. Os assuntos em pauta foram os seguintes: 1 – Editais do Fundo 11 
Municipal de Cultura 2015: O diretor do Departamento de Cultura, Luiz Cirillo Barbisan, 12 

informou que não há mais tempo hábil para a execução neste ano dos editais de dança. Sendo assim, 13 
em conversa com a conselheira deste segmento, Carmi Jasper, foi sugerido que os editais fossem 14 
executados em abril de 2016, integrando a programação do evento Abril em Movimento. 2 – 15 
Editais do Fundo Municipal de Cultura 2016: O diretor Luiz Cirillo informou que o valor do 16 

Fundo Municipal de Cultura caiu para R$ 189 mil. Ele o presidente da Fundação irão até à Câmara 17 
Municipal lutar para que o valor aumente em relação a este ano. A proposta é que os editais de 2016 18 
sejam colocados em prática até fevereiro de 2016. O conselheiro Felipe Pontes perguntou qual a 19 
previsão orçamentária que os segmentos devem trabalhar para a atualização dos editais. O diretor 20 

Cirillo sugeriu que se pense em um valor médio de R$ 45 mil por segmento, lembrando que foi 21 
definido na Conferência Municipal de Cultura que o valor do Fundo Municipal de Cultura deverá 22 

ser repartido entre os segmentos com representação. O conselheiro Eduardo Godoy propôs que na 23 
próxima reunião deste Conselho sejam trazidos os editais para 2016, para adiantar o trabalho e 24 
garantir a execução dos editais e pagamentos.  3 – Pedido de inclusão do projeto ‘As Bonecas 25 

Negras de Lara’ no Banco de Projetos Culturais: Foi apresentado o projeto ‘As Bonecas Negras 26 

de Lara’, da proponente Aparecida de Jesus Ferreira, solicitando sua inclusão no Banco de Projetos 27 
Culturais de Ponta Grossa. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade e o 28 
projeto poderá usufruir dos benefícios da Lei Bepe. 4 – Salões de Artes: O conselheiro Daniel 29 

Masetto informou que foi realizada a 1ª fase de seleção do 9º Salão de Belas-Artes de Ponta Grossa. 30 
Os jurados foram Sandra Hiromoto, Emerson Persona e Sandra Borsoi. Foram 72 artistas inscritos 31 
com 340 obras. Destes, 23 artistas foram selecionados com 38 obras. Foram selecionados cinco 32 

artistas ponta-grossenses, dos oito artistas locais inscritos. O artista Marcelo Schimaneski recebeu 33 
Menção Honrosa. A 2ª fase acontece no dia 24 de novembro. Na mesma data, às 19h, na Estação 34 

Arte, acontece um bate-papo entre os jurados sobre o processo de seleção. Às 20h acontece a 35 
abertura do Salão. O conselheiro Celso Parubocz indagou sobre o porquê da escolha dos mesmos 36 
jurados no Salão de Belas-Artes. O diretor Cirillo informou que os jurados foram convidados 37 

novamente para poder realizar o pagamento de 2014 juntamente com 2015. Já o 3º Salão de Arte 38 

Contemporânea encerra as inscrições no dia 13 de novembro. As obras serão expostas na Estação 39 

Arte e no Shopping Palladium. 5 – Pedido de inclusão do Instituto Sorriso Negro no Cadastro 40 
de Entidades Culturais: O diretor Cirillo informou que o Instituto Sorriso Negro solicitou sua 41 

inclusão no Cadastro de Entidades Culturais de Ponta Grossa para, a partir deste cadastro, solicitar 42 
que a declaração de Utilidade Pública Municipal e Estadual. O conselheiro João Luiz dos Santos, 43 
integrante do Instituto, explicou que a instituição trabalha com diversos segmentos culturais, com 44 

foco na cultura negra. A instituição participa também de outros Conselhos municipais. O trabalho é 45 
desenvolvido em 13 municípios, com sua sede em Ponta Grossa. Colocado em votação, foi 46 
aprovado, por unanimidade, a inclusão do Instituto Sorriso Negro no Cadastro de Entidades 47 
Culturais de Ponta Grossa. 6 – Conselho da Funepo: A conselheira Hebe informou que não foi 48 
informada sobre a reunião da Funepo, o qual ela e o conselheiro Daniel representam o Conselho 49 
Municipal de Política Cultural. O conselheiro Eduardo informou que foi enviado o ofício 50 
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informando sobre os novos conselheiros e que a equipe do Conselho da Funepo se perdeu em 51 
relação aos ofícios no dia da reunião. O problema já foi corrigido e os conselheiros serão 52 
convocados para a próxima reunião. 7 – Informações sobre pagamentos de concursos literários: 53 
A conselheira Hebe solicitou informações sobre o documento requerendo o empenho e pagamento 54 
dos editais de 2014. O diretor Cirillo informou que não houve ainda uma resposta formal sobre o 55 

ofício. Sobre a impressão dos livros e totens, Cirillo informou que foi solicitado o andamento da 56 
licitação para contratar a gráfica que fará as impressões. 8 – Concursos de Carnaval: O diretor 57 
Cirillo informou que os concursos de Majestades, Rei Momo e Fantasias acontecerão em fevereiro 58 
de 2016. Porém, os editais serão publicados ainda este ano, com inscrições de 23 de novembro a 18 59 
de dezembro. 9 – Próxima reunião: Ficou acertado entre os conselheiros presentes que a próxima 60 

reunião deste Conselho, e última deste ano, acontecerá no dia 14 de dezembro, às 18h, na sede da 61 
Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por 62 

mim, Eduardo Godoy, redigida e assinada por todos os presentes: 63 
 64 
Paulo Eduardo Goulart Netto (presidente) ______________________________________________  65 
Eduardo Godoy (Fundação Municipal de Cultura) _______________________________________ 66 
Hebe Maria Gonçalves (Literatura) ___________________________________________________ 67 

Felipe Simão Pontes (Literatura) _____________________________________________________ 68 

Daniel Masetto (Artes Visuais) ______________________________________________________ 69 
André Zaniolo (Artes Populares) _____________________________________________________ 70 
João Luiz dos Santos (Artes Populares) ________________________________________________ 71 

Georgeana Vendrami (Música) ______________________________________________________ 72 
Celso Parubocz (Cine-Foto-Vídeo) ___________________________________________________ 73 

Marga Nye Cominato (Cine-Foto-Vídeo) ______________________________________________ 74 
Maria de Fátima Pacheco (CME) _____________________________________________________ 75 


