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ATA Nº 172 – 14 DE MARÇO DE 2016 2 

 3 
Aos 14 dias do mês de março de 2016, 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 os conselheiros Georgeana Vendrami, Maria de Fátima Pacheco e 6 
Nágela Rigoni. Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes 7 
conselheiros: Paulo Eduardo Goulart Netto (presidente), Eduardo Godoy, André Zaniolo, João Luiz 8 
dos Santos, Carmi Jasper e Celso Parubocz. Assistiu à reunião o diretor do Departamento de 9 

Cultura da Fundação Municipal de Cultura, Cirillo Barbisan. Os assuntos em pauta foram os 10 
seguintes: 1 – Fundo Municipal de Cultura 2016: O diretor Luiz Cirillo Barbisan informou que, 11 
em contato com os órgãos competentes da Prefeitura de Ponta Grossa, foi redigida a minuta do 12 

decreto que regulamenta o Fundo Municipal de Cultura. Apesar de conter praticamente os mesmos 13 
itens da Lei 10.718/2011, o decreto é importante para preparar o Fundo para poder receber recursos 14 
do Fundo Nacional de Cultura. Com a conta que foi aberta pela Fundação de Cultura na Caixa 15 
Econômica Federal já é possível receber os recursos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 16 

(LDO) do Município. A minuta do decreto está aguardando parecer da Assessoria Legislativa para 17 
que seja encaminhado ao Gabinete do Prefeito, para posterior assinatura e publicação em Diário 18 
Oficial. O presidente do CMPC informou que é importante deixar os editais prontos para que assim 19 
que os recursos sejam depositados na conta, se abram os editais. O conselheiro André indagou o 20 

porquê do orçamento do Fundo ter diminuído. O presidente informou que, infelizmente, houve 21 
cortes e prioridades no momento da distribuição da LDO. O conselheiro André indagou se as obras 22 

do Centro de Cultura estão sendo fiscalizadas pelo Departamento de Patrimônio. O conselheiro 23 
Eduardo informou que o Departamento está sim fiscalizando. O conselheiro Celso indagou sobre a 24 
reabertura da Galeria João Pilarski no segundo pavimento do Centro de Cultura. O presidente 25 

informou que em abril deve ser reaberto o espaço. Apenas as salas que possuem pintura artística 26 

não serão abertas neste momento, pois o forro de estuque está escorado, aguardando o início de um 27 
possível restauro.   2 – Conferência Municipal de Cultura 2016: O assunto foi retirado de pauta 28 
devido à ausência, justificada, da conselheira Georgeana Vendrami. A ideia era discutir possíveis 29 

nomes que poderiam vir à Ponta Grossa para participar de um debate durante a Conferência. 3 – 30 
Homenagens da 30ª Semana da Cultura Bruno e Maria Enei: O conselheiro André sugeriu que 31 
o Prêmio de Artes Populares receba o nome do sambista ‘Toninho Nêgo’, ex-presidente da Escola 32 

de Samba Princesa dos Campos. Ele se comprometeu a trazer o histórico do homenageado para 33 
apresentar ao Conselho. Ficou definido que a escolha dos homenageados será durante a Conferência 34 

Municipal de Cultura. Porém, a Fundação de Cultura irá abrir um espaço no site para que a 35 
comunidade envie sugestões de nomes para serem homenageados, com espaço para que se insira a 36 
defesa do nome sugerido.  4 – Site do Conselho: O conselheiro Eduardo informou que já está 37 

disponível o site www.culturapg.com.br/memoria, espaço na internet para dar transparência aos 38 

documentos deste Conselho, do Compac e da Fundação Municipal de Cultura, como atas, relatórios, 39 

leis, decretos, histórico de gestões e livros digitalizados, entre outros arquivos. A construção deste 40 
espaço estava prevista nas Diretrizes Culturais do Município. 5 – Recursos do Carnaval: O 41 

conselheiro André indagou se os recursos para o Carnaval 2017 será depositado em julho, conforme 42 
o que foi combinado em reunião com o prefeito. O presidente disse que a estratégia é cobrar os 43 
gestores para que isso aconteça. 6 – Próxima reunião: Ficou acertado entre os conselheiros 44 

presentes que a próxima reunião deste Conselho acontecerá no dia 11 de abril, às 18h, na sede da 45 
Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por 46 
mim, Eduardo Godoy, redigida e assinada por todos os presentes: 47 
 48 
Paulo Eduardo Goulart Netto (presidente) ______________________________________________ 49 
Eduardo Godoy (Fundação Municipal de Cultura) _______________________________________ 50 
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André Zaniolo (Artes Populares) _____________________________________________________ 51 
João Luiz dos Santos (Artes Populares) ________________________________________________ 52 
Carmi Jasper (Dança) ______________________________________________________________ 53 
Celso Parubocz (Cine-Foto-Vídeo) ___________________________________________________ 54 


