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ATA Nº 178– 12 DE SETEMBRODE 2016 2 

 3 
Aos 12dias do mês de setembrode 2016, às 18h, nas dependências da Fundação Municipal de 4 

Cultura –sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho 5 
Municipal de Política Cultural (CMPC).Justificou a ausência o presidente deste Conselho, Fernando 6 
Durante, a titular do Conselho Municipal de Educação, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, e a 7 
titular da ACIPG, MilaneBarbur.Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os 8 
seguintes conselheiros: Eduardo Godoy (secretário), Daniel Masetto,HelcioKovaleski, CarmiJasper, 9 

João Luiz dos Santos, GeorgeanaVendrami, Wilton Paz, Eldo Ramos Bortolini e Ricardo Franco 10 
(novo representante do SESI/Sistema S).Os assuntos em pauta foram os seguintes:1 -Apresentação 11 
dos novos conselheiros:Conforme deliberado da última reunião do CMPC, o secretário Eduardo 12 

contabilizou o número de faltas das entidades e enviou ofícios para que fossem indicados os novos 13 
representantes, conforme preconizado no artigo 9º do Regimento Interno deste Conselho. Foram 14 
enviados ofícios para o Sistema S (SESI, SESC, SEST/Senat e Sebrae), Fundação Municipal de 15 
Turismo (Fumtur), Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac) e União das Associações 16 

de Moradores de Ponta Grossa (UAMPG). O SESI indicou o nome de Ricardo Santos Franco, 17 
presente na reunião. O Sebrae retornou o ofício agradecendo o convite e informando que não possui 18 
pessoa a ser indicada. O SEST/Senat não retornou o ofício. O SESC indicou novamente o nome de 19 
José Fernando Meira, informando que este se comprometeria a participar das reuniões 20 

(informalmente, Meira disse que seus horários seriam ajustados para possibilitar sua participação 21 
nas reuniões). Como o Regimento Interno prevê que no caso de faltas (“ausência injustificada e 22 

consecutiva a duas sessões ordinárias ou três sessões alternadas”) o membro perde o mandato, os 23 
conselheiros não aprovaram a indicação. Segundo o conselheiro Hélcio, já na primeira reunião deste 24 
novo mandato (na data de hoje) o conselheiro não participou. Segundo o secretário Eduardo, 25 

Fernando disse, informalmente, que estaria trabalhando na produção da Semana Literária do SESC, 26 

por isso não poderia participar. O conselheiro Daniel sugeriu que o SESC indicasse o nome de Ana 27 
CláudiaBastiani, que possui formação na área artística.Sendo assim, será encaminhado ofício 28 
informando da decisão do Conselho. Já a Fundação Municipal de Turismo continuará com o 29 

presidente Eldo Ramos Bortolini participando como titular. O Compac ainda não fez a indicação, 30 
pois sua reunião mensal foi cancelada devido ao falecimento de uma ex-conselheira, porém, já há 31 
um possível nome a ser indicado. A UAMPG não retornou o ofício. Sendo assim, os conselheiros 32 

deliberaram por enviar um novo ofício à entidade, informando que, caso não seja enviado indicação 33 
de representante, o CMPC irá excluir sua representação. 2 – Assinatura da Ata de Fundação do 34 

Fundo: O secretário Eduardo passou aos conselheiros, para assinatura, o documento que institui a 35 
Ata de Fundação do Fundo Municipal de Cultura, para que se registre em cartório afim de solicitar a 36 
inscrição como pessoa jurídica. 3 – Ofícios sobre atraso no pagamento dos editais: o secretário 37 

Eduardo informou que foram enviados os ofícios, conforme deliberado na última reunião, para o 38 

secretário municipal de Gestão Financeira, Odailton José Moreira de Souza, com cópia para o 39 

Promotor de Justiça Márcio Pinheiro Dantas e para o vereador Valdenor Paulo Nascimento 40 
„Cenoura‟, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara de Vereadores. O 41 

diretor Cirillo disse que chegou à Fundação de Cultura documento do Ministério Público 42 
solicitando informações sobre o pagamento dos editais, sendo respondido que todos os processos 43 
foram encaminhados à secretaria competente (Gestão Financeira) para o repasse dos recursos. O 44 

Ministério, então, solicitou informações junto a esta secretaria.Cirillo informou que amanhã (13 de 45 
setembro) está marcada uma reunião entre o presidente da Fundação, Fernando Durante, e o 46 
secretário Odailton, para tratarem destes e outros pagamentos pendentes. 4 – Uso da Tribuna da 47 
Câmara: o conselheiro Hélcio informou que no dia 5 de setembro o setor cultural fez uso da 48 
Tribuna da Câmara de Vereadores, conforme deliberado durante o Fórum Municipal de Cultura. O 49 
representante foi o jornalista e ativista cultural Ben-HurDemeneck. Os assuntos abordados foram, 50 



 

2 

 

entre outros, o patrimônio imaterial, pendências de pagamentos de editais e uma carta-compromisso 51 
a ser entregue para candidatos a prefeito. Os temas estão em anexo a esta ata. Segundo Helcio, este 52 
é um espaço privilegiado, que é liberado para uso da sociedade civil organizada apenas uma vez por 53 
mês, contando com registro em ata. O conselheiro disse que o ato teve repercussão nos jornais e 54 
espaços noticiosos de política e defendeu a eficácia de uma ação articulada, como aconteceu desta 55 

vez (envio de ofícios, uso da Câmara e imprensa). Helcioaproveitou o momento para relatar que 56 
outros conselheiros se comprometeram a assinar os ofícios e não assinaram, sendo enviadosapenas 57 
com alguns nomes e assinaturas,por conta do prazo (o Departamento Administrativo da Fundação 58 
informou que os ofícios não poderiamser enviados com os campos para assinatura em branco 59 
porqueperderiam a validade). O conselheiro Daniel defendeu que um carro da Fundação poderia ter 60 

ido colher as assinaturas dos conselheiros. Eduardo disse que não concorda,poiso envio dos ofícios 61 
era uma demanda do Conselho, sendo deliberado na última reunião que os conselheiros viriam 62 

assinar. O conselheiro Wilton disse que concorda com Daniel em relação ao carro, por conta da 63 
agenda atribulada dos conselheiros, e que é preciso repensar como serão os próximos documentos. 64 
Os conselheiros aproveitaram para cobrar a presença do presidente deste conselho, Fernando 65 
Durante, nas próximas reuniões. 5 – Carta-compromisso: a exemplo do que foi feito nas Eleições 66 
de 2012, o setor cultural produziu uma Carta-compromisso com a Cultura, solicitando que os 67 

candidatos ao cargo de prefeito de Ponta Grossa assinem tal documento. A carta, que será 68 

disponibilizada online para conhecimento dos cidadãos, foi lida e aprovada pelos conselheiros, e vai 69 
anexa a esta ata. 6 –Denominação de espaço: a chefe de divisão do Setor de Artes Visuais, senhora 70 
Mariângela Digiovanni, enviou ofício a este Conselho solicitando que se denomine o espaço 71 

destinado a ações de produção e mostras de artes visuais, ora designado informalmente de 72 
Mezanino, na unidade cultural Estação Arte, de Sala MatteoDomênicoDigiorgio. A justificativa se 73 

dá em homenagem a este reconhecido artista visual nascido na Itália e radicado em Ponta Grossa, 74 
conforme atributos elencados no ofício. Colocado em discussão, o conselheiro Daniel defendeu a 75 

ideia, pela importância do artista a ser homenageado. Em votação, foi aprovada a proposta por 76 
unanimidade. 7 –Materiais de consumo: o conselheiro Daniel solicita materiais de consumo a 77 

serem utilizados em atividades do Setor de Artes Visuais, para exposições, oficinas e devolução de 78 
obras de arte. Ele mostrou aos demais o conteúdo do memorando nº 055/16, em que é feita a 79 
solicitação, cobrando, portanto, que sejam adquiridos e encaminhados os materiais. O conselheiro 80 

Hélcio considera „surreal‟ o fato de não haver material de expediente. 8 – Fenata: os conselheiros 81 
Hélcio e Wilton solicitam agendamento de reunião com o presidente da Fundação para tratar sobre 82 
assuntos do 44º Festival Nacional de Teatro (Fenata).9 – Cadastramento de entidade: a entidade 83 

Nova Acrópole – Associação de Estudos Filosóficos de Ponta Grossa solicitou inclusão no Cadastro 84 
de Entidades Culturais de Ponta Grossa, para, a partir deste cadastro, solicitar a declaração de 85 

Utilidade Pública Municipal e Estadual. A inclusão da entidade foi aprovada por unanimidade.10 – 86 
Circuito Cultural SESI: o conselheiro Ricardo divulgou entre os conselheiros o espetáculo 87 
„Shakespeare para todos: Muito barulho por nada‟, que acontecerá no dia 13 de setembro, às 20h, 88 

no Cine-Teatro Ópera, com entrada gratuita, além de outras apresentações que virão à Ponta Grossa 89 
por meio do Circuito Cultural SESI, solicitando apoio na divulgação.11 - Próxima reunião:Ficou 90 

acertado entre os conselheiros presentes que a próxima reunião deste Conselho acontecerá no dia 10 91 
de outubro, às 18h, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi 92 

finalizada a reunião e a ata vai por mim, Eduardo Godoy, redigida e assinada por todos os 93 
presentes: 94 
 95 
Eduardo Godoy(Fundação Municipal de Cultura) _______________________________________ 96 

HelcioKovaleski (Teatro) __________________________________________________________ 97 
Daniel Masetto (Artes Visuais) ______________________________________________________ 98 

CarmiJasper (Dança) ______________________________________________________________ 99 
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GeorgeanaVendrami (Música) ______________________________________________________ 100 
João Luiz dos Santos (Artes Populares) ________________________________________________ 101 
Eldo Ramos Bortolini (Turismo) _____________________________________________________ 102 
Wilton Correia Paz (UEPG) _________________________________________________________ 103 
Ricardo Franco (SESI) _____________________________________________________________ 104 


