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ATA Nº 173 – 18 DE ABRIL DE 2016 2 

 3 
Aos 18 dias do mês de abril 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 as conselheiras Milane A. Fadel Barbur e Iliana C. Busnardo. 6 
Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes conselheiros: Fernando 7 
Durante (presidente), Eduardo Godoy, André Zaniolo, Antônio Gomes de Oliveira, Carmi Jasper, 8 
Daniel Masetto, Wilton Paz, Georgeana Vendrami, Maria de Fátima Pacheco, Hebe Maria 9 

Gonçalves e João Luiz dos Santos. Assistiu à reunião o diretor do Departamento de Cultura da 10 
Fundação Municipal de Cultura, Cirillo Barbisan. Os assuntos em pauta foram os seguintes: 1 – 11 
Apresentação do novo presidente: O representante da Fundação Municipal de Cultura, Eduardo 12 

Godoy, apresentou aos demais conselheiros o novo presidente da Fundação Municipal de Cultura, 13 
do Conselho Municipal de Política Cultura e do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, o 14 
publicitário Fernando Durante, passando, então, a palavra ao novo presidente, que fez uma 15 
apresentação pessoal e se colocou à disposição dos conselheiros e da comunidade artística da 16 

cidade. 2 - Cadastramento de Entidade de Natureza Cultural: o diretor Cirillo apresentou aos 17 
conselheiros a solicitação de inclusão no Cadastro de Entidades de Natureza Cultural do Município 18 
o Instituto Pegaí, envolvido com a divulgação literária e da leitura na cidade. Foi aprovado por 19 
unanimidade a inclusão do Instituto no Cadastro. 3 - Prestação de contas: foi apresentado aos 20 

conselheiros, para fiscalização e verificação, a prestação de contas do projeto ‘O palco letrando 21 
Machado de Assis’, de Heloísa Freshe Pereira, selecionado pelo Edital 013/2014 - Concurso de 22 

Seleção de Montagem Teatral. A conselheira Hebe indagou sobre os valores das notas fiscais não 23 
baterem com as planilhas. A equipe da Fundação de Cultura irá verificar e trará informações na 24 
próxima reunião. 4 - Conferência Municipal de Cultura: a proposta desta edição da Conferência é 25 

trabalhar com a formatação do Plano Municipal de Cultura. O diretor Cirillo informou que 26 

participou da reunião do Conselho Estadual de Cultura e que já estão sendo produzidos os Planos 27 
Macrorregionais da Cultura embasados no Plano Estadual de Cultura (PEC). A proposta é que 28 
Ponta Grossa utilize como base as Diretrizes da Política Cultural do Município, que estão de 29 

acordo, em grande maioria, com o PEC. Segundo ele, a redação não é exatamente a mesma, mas o 30 
conteúdo é muito parecido. O documento contém 63 diretrizes e metas, sendo 46 ações de 31 
Literatura, 34 ações de Música, 46 de Artes Visuais, 37 de Artes Cênicas, 31 de Artes Populares, 04 32 

de Ensino de Arte e 07 de Patrimônio Cultural. Em acordo entre os conselheiros, a 17ª Conferência 33 
Municipal de Cultura será realizada no dia 26 de abril de 2016. 5 - Homenagens da 30ª Semana da 34 

Cultura Bruno e Maria Enei: o Conselho elegeu, de comum acordo, os homenageados da 30ª 35 
Semana da Cultura Bruno e Maria Enei, que são: Mérito Cultural Ribas Silveira para Aristides 36 
Spósito (Museu Época), Prêmio João Pilarski de ARTES VISUAIS para Rute Yume Onoda, Prêmio 37 

Jacob Holzmann de MÚSICA para Samba do Trilho, Prêmio Anita Philipowski de LITERATURA 38 

para Karina Janz Woitowicz, Prêmio Emma Sintani de DANÇA para Edson Barbosa (CTG Quero-39 

Quero), Prêmio José Fernandes Cadilhe de TEATRO para Heloísa Frehse Pereira (CECI), Prêmio 40 
Roselei do Rocio Manoel de ARTES POPULARES para José Nelson Lima dos Santos (Escola de 41 

Samba Globo de Cristal) e Prêmio Especial in Memorian para Pedro Ruta. 6 - Fundo Municipal de 42 
Cultura: Sobre a conta, o diretor Cirillo explicou que a Assessoria Legislativa está fazendo a 43 
regulamentação de todos os Fundos que existem no Município, que vai requerer que os Fundos 44 

apresentem um CNPJ. A Fundação iria abrir uma conta com o CNPJ da Fundação, que iria resolver 45 
a questão de imediato, porém, teria que ser mudada para quando iniciassem as transferências do 46 
Fundo Nacional e Estadual de Cultura. O conselheiro Wilton afirmou que o Conselho não está 47 
cumprindo com as legislações que criam o Conselho e o Fundo, como as fontes de recurso (como 48 
ingressos de espetáculos da Fundação, transferências, repasses etc) e as formas de destinação (é 49 
permitido não só editais, mas também reembolso e repasses a entidades e projetos, por exemplo). O 50 
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diretor Cirillo lembrou que na reunião com o prefeito Marcelo Rangel foi prometido que seria feito 51 
o depósito na conta do Fundo. O conselheiro Wilton lembrou também do artigo que cita que o 52 
Fundo deverá seguir legislação específica, que poderá, por exemplo, especificar que o valor do 53 
Fundo deve ser uma porcentagem dos impostos municipais, como prevê a PEC 150, em âmbito 54 
nacional. A conselheira Georgeana defendeu que é interessante que projetos e programas contínuos 55 

nas áreas culturais sejam financiados com recursos do Fundo. O diretor Cirillo informou que na 56 
próxima semana a Procuradoria irá publicar no Diário Oficial o decreto definitivo de 57 
regulamentação do Fundo Municipal de Cultura, possibilitando a criação do CNPJ do Fundo e sua 58 
conta bancária. O conselheiro Wilton indagou como o presidente responderá por dois CNPJs. O 59 
diretor Cirillo informou que são duas questões diferentes e é desta forma que acontece nos Fundos 60 

de Saúde e Educação. O conselheiro Wilton lembrou ainda do artigo que prevê que os recursos do 61 
Fundo não podem ser destinados para custear manutenção de órgãos do poder público. O diretor 62 

Cirillo lembrou que há regulamentação que prevê que o recurso para a Cultura não pode ser menor 63 
que o recurso do exercício anterior. 7 - Outros assuntos: o conselheiro Wilton informou que de 12 64 
a 30 de abril o artista plástico João Carneiro irá expor suas obras no Espaço Cultural OAB. A 65 
conselheira Hebe relatou que participou da primeira reunião do Conselho da Funepo e que um dos 66 
assuntos foi a indicação do jornalista Léo Pasetti como novo presidente da Funepo, incompatível 67 

dado à sua atuação como empresário do ramo, entre outros fatores. Este assunto voltará em pauta na 68 

próxima reunião extraordinária da Funepo. 8 – Próxima reunião: Ficou acertado entre os 69 
conselheiros presentes que a próxima reunião deste Conselho acontecerá no dia 09 de maio, às 18h, 70 
na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a 71 

ata vai por mim, Eduardo Godoy, redigida e assinada por todos os presentes: 72 
 73 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________ 74 
Eduardo Godoy (Fundação Municipal de Cultura) _______________________________________ 75 

André Zaniolo (Artes Populares) _____________________________________________________ 76 
Antônio Gomes de Oliveira (Artes Populares) ___________________________________________ 77 

João Luiz dos Santos (Artes Populares) ________________________________________________ 78 
Carmi Jasper (Dança) ______________________________________________________________ 79 
Daniel Masetto (Artes Visuais) ______________________________________________________ 80 

Georgeana Vendrami (Música) ______________________________________________________ 81 
Hebe Maria Gonçalves (Literatura) ___________________________________________________ 82 
Wilton Paz (UEPG) _______________________________________________________________ 83 

Maria de Fátima Pacheco (CME) _____________________________________________________ 84 


