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ATA Nº 180– 21 DE NOVEMBRODE 2016 2 

 3 
Aos 21dias do mês de novembrode 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 e a titular da ACIPG, MilaneBarbur.Participaram da reunião, assinando o livro de 7 
presenças, os seguintes conselheiros: Wilton Correia Paz (UEPG), Ricardo Santos Franco (Sistema 8 
S), Alberto Telinski (UAMPG), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (Conselho Municipal de 9 

Educação), GeorgeanaLanziniVendrami (Música), Celso Parubocz (Cine-Foto-Vídeo), Daniel 10 
Masetto (Artes Visuais), João Luiz dos Santos (Artes Populares), André Augusto Zaniollo (Artes 11 
Populares), Antonio Gomes da Silva (Artes Populares) e Hélcio Kovaleski (Teatro), além do diretor 12 

do Departamento de Cultura, Luiz CirilloBarbisan, secretário ad hoc da reunião.Os assuntos em 13 
pauta foram os seguintes:1 –Relato sobre o Fórum de Desenvolvimento Empresarial:o diretor 14 
Cirillo informou que foi realizado, no dia 8 de novembro, no SESI, o II Fórum de Desenvolvimento 15 
Empresarial dos Campos Gerais, uma parceria do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial – 16 

Regional Campos Gerais com a Fundação Municipal de Cultura. Participaram contadores, 17 
empresários, classe artística e representantes do poder público, inclusive o secretário de Estado da 18 
Cultura, João Luiz Fiani. Na ocasião foi lançado o Catálogo de Incentivos Fiscais dos Campos 19 
Gerais e feita uma explanação, pela Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado da 20 

Cultura, sobre a nova Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Profice), além da Lei Bepe. O evento foi 21 
considerado como positivo pelo alcance que teve em número de participantes e pelos 22 

esclarecimentos, aparando arestas entre classe artística/poder público e contadores/empresários. 2 – 23 
Considerações acerca do Carnaval: o conselheiro André Zaniolo usou a palavra para algumas 24 
considerações acerca da realização do Carnaval de Rua de Ponta Grossa, mais especificamente o 25 

Desfile das Escolas de Samba.Além de cobrar o repasse do valor à Liga Cultural das Organizações 26 

Carnavalescas de Ponta Grossa (e, respectivamente, às escolas de samba), o conselheiro sugeriu que 27 
a escolha da comissão julgadora fique sob responsabilidade da Fundação de Cultura.3 – Relato 28 
sobre o 44º Fenata: o conselheiro Wilton fez um relato sobre a realização do 44º Festival Nacional 29 

de Teatro. O evento, realizado de 7 a 16 de novembro, teve 169 apresentações teatrais espalhadas 30 
pelos quatro cantos da cidade (em teatros, praças, escolas e instituições). No total, o festival foi 31 
visto por 33 mil pessoas. 4 – Relatório de atividades: o conselheiro João Luiz solicitou que fosse 32 

enviado por e-mail aos conselheiros o relatório de atividades da Fundação de Cultura no ano de 33 
2016, assim que for finalizado.5 – Projeto de Identificação do Patrimônio Cultural: o diretor 34 

Cirillo informou que no dia 05 de dezembro, às 19h30, na Mansão Villa Hilda, a Fundação de 35 
Cultura irá lançar o projeto Esse Lugar Tem História, que irá identificar, por meio de placas de 36 
acrílico, todos os imóveis tombados no município. O projeto tem o patrocínio da CCR RodoNorte, 37 

que irá reinvestir o valor que recebeu de incentivo fiscal por meio da Lei Bepe. 6 –Convite Águia 38 

de Ouro: o conselheiro André informou que encaminhou convite a este Conselho para o almoço de 39 

confraternização da Escola de Samba Águia de Ouro, de Olarias, que foi realizado no dia 20 de 40 
novembro, na Associação de Moradores do Bairro de Olarias. O convite foi compartilhado com os 41 

conselheiros através de e-mail.7 - Próxima reunião:A data da próxima reunião será informada 42 
previamente aos conselheiros, devido às possíveis mudanças que poderão ocorrer na gestão 43 
municipal. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Eduardo 44 

Godoy, redigida e assinada por todos os presentes: 45 
 46 
HelcioKovaleski (Teatro) __________________________________________________________ 47 

Daniel Masetto (Artes Visuais) ______________________________________________________ 48 
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GeorgeanaVendrami (Música) ______________________________________________________ 49 

Celso Parubocz (Cine-Foto-Vídeo) ___________________________________________________ 50 

João Luiz dos Santos (Artes Populares) ________________________________________________ 51 

André Zaniolo (Artes Populares - suplente) _____________________________________________ 52 

Antonio Gomes da Silva (Artes Populares - suplente) _____________________________________ 53 

Wilton Correia Paz (UEPG) _________________________________________________________ 54 

Maria de Fátima Pacheco (CME) _____________________________________________________ 55 

Ricardo Franco (SESI) _____________________________________________________________ 56 

Alberto Telinski (UAMPG) _________________________________________________________ 57 


