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ATA Nº 179– 17 DE OUTUBRODE 2016 2 

 3 
Aos 17dias do mês de outubrode 2016, às 18h, nas dependências da Fundação Municipal de Cultura 4 

–sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal 5 
de Política Cultural (CMPC).Justificaram a ausência o presidente deste Conselho, Fernando 6 
Durante, e os conselheiros Eldo Ramos Bortolini, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Ricardo 7 
Franco e MilaneBarbur.Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes 8 
conselheiros: Eduardo Godoy (secretário), HelcioKovaleski, João Luiz dos Santos, Daniel Masetto, 9 

GeorgeanaVendrami, Wilton Paz e Bianca Martins, além do diretor do Departamento de Cultura, 10 
Luiz Cirilo Barbisan.Os assuntos em pauta foram os seguintes:1 –Apresentação de nova 11 
conselheira: O secretário Eduardo apresentou aos demais integrantes a nova representante do 12 

Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac), Bianca Martins. Sobre a representação da 13 
UAMPG, foi informado que a entidade não respondeu aos ofícios encaminhados por este Conselho. 14 
O conselheiro Helcio sugeriu, então, que seja retirada a representatividade da UAMPG. O 15 
conselheiro Wilton sugeriu que se coloque um representante da Câmara de Vereadores, justificando 16 

que poderia facilitar o contato com o Legislativo e fazer valer o caráter deliberativo do CMPC. 17 
Helciocompletou, sugerindo que o vereador seja algum integrante do Conselho de Educação, 18 
Esporte e Cultura.A conselheira Georgeana sugeriu que seja incluída a Associação de Preservação 19 
do Patrimônio Cultural e Natural (APPAC). O conselheiro Wilton sugeriu que os artesãos também 20 

tenham acesso a uma cadeira. O diretor Cirilloinformou que a mudança tem que ser deliberada na 21 
Conferência de Cultura e passar pela Câmara. Ficou definido que o assunto será discutido na 22 

Conferência. 2 - Pedido de inclusão do projeto ‘44º Fenata’ no Banco de Projetos Culturais:o 23 
conselheiro Eduardo apresentou os documentos do projeto ‘44º Fenata’ – PRONAC 162048, do 24 
proponente FAUEPG, no valor total de R$ 609.000,00, que solicita sua inclusão no Banco de 25 

Projetos Culturais de Ponta Grossa, para que possa usufruir dos benefícios da Lei Bepe.O projeto 26 

foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. 3 - Relatório sobre prestação de contas do 27 
projeto ‘O Palco Letrando Machado de Assis’: O conselheiro Helcio discorreu sobre o relatório 28 
do projeto, que ele havia levado para avaliar. Ele elogiou o relatório apresentado pelo CECI, com 29 

todas as notas, relatórios, cronogramas, borderaux, fotos, ofícios e informações inerentes ao 30 
projeto.Helcio disse que o relatório deve seguir como modelo de prestação de contas para outros 31 
editais, sendo, portanto, aprovado por este Conselho.4 - Atualizações das informações acerca dos 32 

ofícios sobre pagamentos de editais: Cirilo informou que a Prefeitura fez o repasse de todos os 33 
recursos referentes a cachês e premiações do Fundo e da Fundação, sendo que a maioria já foi pago 34 

e os demais estão em trâmite, devido à atualização de documentos dos premiados. Cirilo informou 35 
que ainda não há avaliadores para os editais lançados em 2015 pelo setor de Literatura e que ele e o 36 
presidente foram para Curitiba solicitar que a Secretaria de Estado da Cultua (SEEC) cedesse 37 

avaliadores de seus quadros e eles aceitaram.Cirilo disse que foi pensado até nos funcionários da 38 

Fundação de Cultura, mas seria inviável pois eles conhecem quase todos os artistas. Foi solicitado 39 

que os resultados sejam encaminhados até final de novembro, para que dê tempo de fazer o 40 
pagamento ainda esse ano, com recursos do Departamento de Cultura.Georgeana indagou se serão 41 

pessoas da área, o que foi confirmado por Cirilo. Ele disse que ainda falta a licitação da gráfica para 42 
imprimir os livros e foi indicado à Secretaria de Finanças que o orçamento seria do Fundo. Wilton 43 
disse que acredita que deve ser lutado antes para o depósito do dinheiro do Fundo.Cirilo disse que 44 

prefere usar o orçamento desse ano para a licitação, mesmo que seja pago só no próximo ano, em 45 
valor aproximado de R$ 191.000,00. Helcio indagou porque não foi feito antes. Cirilo disse que foi 46 
feito em 2013 e foi negado. Em 2014 foram incluídos os dois anos e foi negado novamente, ficando 47 
agora três anos acumulados. Wilton não concorda que esse dinheiro seja investido só em literatura, 48 
pois todas as áreas foram prejudicadas e a falha foi da Prefeitura em não liberar as licitações. A 49 
proposta do Wilton então é que se autorize esse orçamento para licitação, mas que no próximo ano 50 
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não seja repassado recursos para a Literatura pelo Fundo. Helcio disse que o Conselho está pagando 51 
por um relaxo da Secretaria de Finanças. Por um lado, ele concorda com a proposta de Cirilo, pois é 52 
uma forma de garantir o dinheiro na Cultura, mas tem receio da exceção vire regra. Wilton disse 53 
que deve-se exigir que a conta seja aberta para poder cobrar o depósito por parte da Prefeitura e, 54 
caso tenha negativa, informar o Ministério Público. Daniel e Georgeana ficam receosos de que os 55 

conselheiros sejam responsabilizados por não investirem dinheiro do Fundo em suas áreas. Helcio 56 
disse que os conselheiros não podem tomar para si as responsabilidades de um erro que não é do 57 
Conselho, como a não liberação das licitações e a não-abertura da conta. Colocado em votação, os 58 
conselheiros decidiram por unanimidade negar que seja utilizado o orçamento do Fundo para a 59 
licitação dos livros que eram para ser publicados em 2013, 2014 e 2015, sendo de responsabilidade 60 

da Prefeitura este problema.5 – Fundo Municipal de Cultura:o conselheiro Eduardo explicou que 61 
foi produzida uma ata de criação do Fundo Municipal de Cultura, que deve ser assinado por todos 62 

os conselheiros para que se encaminhe o documento para a abertura da conta.5 - Eventos e 63 
programação de Natal: o conselheiro Eduardo comentou que a programação de Natal será 64 
realizada no Complexo Ambiental, com shows de bandas e corais locais. Todos os custos artísticos 65 
(que incluem estrutura de palco, sonorização e iluminação, contratação de atrações, comunicação e 66 
Papai Noel) serão bancadas por meio de patrocínio direto. 6 – Münchenfest: o conselheiro Eduardo 67 

informou que novamente a Fundação de Cultura estará coordenando o Palco Mundo Cultural, com 68 

bandas de rock de Ponta Grossa. A estrutura será cedida pela empresa organizadora da festa. Wilton 69 
defendeu que a Fundação de Cultura deve ter uma participação maior nas definições do Desfile de 70 
Abertura, por conta da descaracterização da cultura alemã e referências, com certas limitações ao 71 

consumo de bebida, em consonância com a lei 11.025/2012.Helciodisse que discute o próprio 72 
conceito da realização da festa, por trazer prejuízo cultural à cidade. 7 - Orçamento Municipal 73 

2017: Em 2016, o orçamento da Fundação Municipal de Cultura foi de R$ 7.952.942,64, sendo R$ 74 
198.056,45 para o Fundo Municipal de Cultura. Cirilo disse que para este ano a proposta era que o 75 

orçamento subisse para R$ 8.896.000,00. Ele informou que se reuniu hoje com o vereador 76 
Romualdo Camargo, solicitando aumento no orçamento.Helcio indagou os custos relativos ao 77 

Conservatório. Cirillo disse que o valor orçado em 2016 foi de R$ 573.040,00. Wilton contou sua 78 
experiência com a Lei de Incentivo ao Turismo, com dedução de 100% do IPTU ou ISS, 79 
defendendo que seja tomado de exemplo para pensar uma lei que incentive a preservação do 80 

patrimônio cultural nos mesmos moldes.8 – Prorrogação do prazo do Edital 041/2015: Devido ao 81 
atraso no pagamento do edital aos grupos premiados, é preciso estender o prazo do edital para a 82 
circulação dos espetáculos. Foi aprovado por unanimidade, por não ser culpa dos grupos.9 – Outras 83 

informações: Wilton convidou os conselheiros para participarem das atividades do 44º Fenata, que 84 
começa no dia 7 de novembro (com a Mostra Especial) e segue até 16 de novembro.Helcio disse 85 

que foi colhida assinatura dos candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa na Carta-Compromisso com 86 
a Cultura, exceto do prefeito Marcelo Rangel.10 - Próxima reunião:Ficou acertado entre os 87 
conselheiros presentes que a próxima reunião deste Conselho acontecerá no dia 21 de novembro, às 88 

18h, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a 89 
reunião e a ata vai por mim, Eduardo Godoy, redigida e assinada por todos os presentes: 90 

 91 
Eduardo Godoy(Fundação Municipal de Cultura) _______________________________________ 92 

HelcioKovaleski (Teatro) __________________________________________________________ 93 
Daniel Masetto (Artes Visuais) ______________________________________________________ 94 
GeorgeanaVendrami (Música) ______________________________________________________ 95 
João Luiz dos Santos (Artes Populares) ________________________________________________ 96 

Wilton Correia Paz (UEPG) _________________________________________________________ 97 
Bianca Martins (Compac) ___________________________________________________________ 98 


