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Aos 18 dias do mês de setembro de 2017, às 18h30, nas dependências da Fundação Municipal 4 

de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião ordinária do 5 

Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de 6 

presenças, os seguintes conselheiros:  Fernando Durante (Presidente), Eduardo José de Godoy 7 

(FMC), Micheli IntroviniTurek (FUMTUR) , Wilton Correa Paz (UEPG) , IlianaBusnardo  8 

(ACIPG), Edilce Justus Introvini (ACIPG), Fábio Mauricio Holzmann Maia  (Literatura), Simone 9 

Carneiro Neumann (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo),Robert Willians Vargas 10 

Salgueiro (Dança e Circo) , Amazonas Antonio de Jesus Batista Junior (Artes Populares), João 11 

Luiz dos Santos (Artes populares), Hélcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antunes 12 

(Teatro). Participaram também os senhores Luiz Cirillo Barbisan, Cristiane Monteiro, Amanda 13 

de Fátima Vieirae Cássia Félix da Aguiar. Abrindo a reunião o presidente Fernando Durante 14 

deu as boas vindas a todos e pediu objetividade nos assuntos da pauta e informou que não 15 

poderá permanecer até o final da reunião pois está ainda convalescendo de um severo 16 

procedimento cirúrgica. Os assuntos em pauta foram os seguintes: 1Indicação da 17 

Conferência de Cultura de 2017 para o Conselho da FUNEPO: O Conselheiro Eduardo 18 

Godoy informou que a Fundação Municipal de Cultura já encaminhou ofício à FUNEPO 19 

informando todos os dados dos indicados pela Conferência Municipal de Cultura para compor 20 

o Conselho da FUNEPO. 2 Disponibilização do documento final da Conferência de Cultura 21 

de 2017: O Conselheiro Rafael Shoernherr perguntou quando será disponibilizado ao público 22 

o documento final da 18ª Conferência Municipal de Cultura, realizada em abril de 2017, 23 

constando as moções, as indicações de candidatos para a eleição do representante da 24 

Macrorregião dos Campos Gerais no Conselho Estadual de Cultura, a eleição dos novos 25 

membros do Conselho Municipal de Cultura para a gestão de maio 2017 a abril 2019, a 26 

indicação dos representantes da Conferência para o Conselho da FUNEPO, a reformulação das 27 

entidades que terão cadeira do CMPC e outras deliberações exaradas daquela assembleia. O 28 

Conselheiro Eduardo Godoy informou que está compilando as informações e o documento 29 

final será disponibilizado a partir da próxima reunião do CMPC.3 Acervo Bianchi da Casa da 30 

Memória: O Conselheiro Rafael Schoenherr pediu informações sobre como será acomodado e 31 

conservado o acervo Bianchi,durante os trabalhos de recuperação e restauro do edifício da 32 

Estação Paraná, que abriga o material composto de aproximadamente 45.000 peças de 33 

negativos em suporte de vidro e acetato, um dos maiores acervos em negativos de vidro do 34 

Brasil, dos quais pouco mais de 3.000 foram digitalizados e catalogados. O presidente 35 

Fernando Durante informou que as obras ainda estão na fase de projetos sob a orientação do 36 

IPHAN. O trabalho está orçado em R$ 700.000,00 para o restauro do edifício e R$ 300.000,00 37 

para a aquisição de equipamentos e materiais para conservação, guarda, exposição e 38 

disponibilização para pesquisadores de todo o acervo da Casa da Memória. Este valor vem de 39 

uma multa que o IPHAN aplicou sobre a construção da nova fábrica da ANBEV, às margens do 40 

rio Tibagi, pela não realização da prospecção arqueológica que deveria ter sido feita no local. 41 

Informou ainda que quando as obras tiverem início o acervo será realocado de acordo com as 42 

instruções do IPHAN. 4 Estação Arte: O conselheiro Rafael Shoemherr solicitou que os 43 

espaços expositivos da Estação Arte sejam revitalizados com serviços de manutenção da 44 

iluminação e da rede elétrica para dar melhores condições para a realização de exposições e 45 

oficinas. O presidente Fernando Durante informou que a Secretaria Municipal de Educação fez 46 

recentemente uma reforma na rede elétrica, além da pintura interna e externa para utilização 47 

na Feira do Livro que aconteceu no período entre 07 e 15 de setembro. O conselheiro João 48 

Luís dos Santos propôs e todos os presentes concordaram que a Estação Arte deve voltar o 49 
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mais breve possível às suas atividades originais, ou seja, ao uso do departamento de Artes 50 

Visuais da Fundação Municipal de Cultura para a realização de exposições, workshops e 51 

programações afins, tendo sido objeto de compromisso de campanha eleitoral do atual 52 

prefeito a devolução daquele espaço, que estava sendo utilizado pelo “Mercado da Família”, 53 

para a administração da Fundação de Cultura.5 Atualização da lista de contatos dos 54 

membros do Conselho: Os conselheiros Wilton Paz e Hélcio Kovaleski, solicitaram o todos os 55 

membros do conselho que atualizem os seus contatos de e-mail e telefone, pois estão tendo 56 

dificuldade de comunicação. 6Alteração da Composição do CMPC: O conselheiro Eduardo 57 

Godoy informou aos demais presentes que a Fundação Municipal de Cultura solicitou através 58 

do protocolado nº 1790443/2017 um parecer jurídico à Procuradoria Geral do Município 59 

sobre o assunto e o parecer informa que para haver alteração da composição do CMPC haverá 60 

a necessidade de alterar a Lei 10.718/2011 no seu artigo 6º. A solicitação de alteração da 61 

referida lei deve ser feita através da Fundação Municipal de Cultura à Procuradoria Geral do 62 

Município que por sua vez encaminhará à Câmara Municipal para discussão e aprovação. 63 

Ficou decidido que o Departamento de Cultura elaborará a minuta das alterações e enviará 64 

aos conselheiros para avaliação e posterior encaminhamento.7 Fundo Municipal de Cultura 65 

2017: O conselheiro Wilton solicita informação sobre o depósito do valor de R$ 249.891,24 66 

do orçamento do FMC, que a Prefeitura deveria ter feito na conta bancária específica do 67 

Fundo.O conselheiro Eduardo Godoy informou que a Fundação Municipal de Cultura através 68 

do protocolado nº 2610361/2017 solicitou ao Secretário Municipal de Gestão Financeira, 69 

Cláudio Grokoski, considerando o Decreto 11.290/2016, que fosse feito o repasse do valor 70 

orçamentário de 2017 para a conta do Fundo e a resposta foi a seguinte: “tendo em vista que 71 

para o final deste exercício, não haverá recursos financeiros para tal repasse, entendendo ser 72 

possível o repasse no início do próximo exercício orçamentário e financeiro”. O presidente 73 

Fernando Durante informou que conversou pessoalmente com o Secretário de Gestão 74 

Financeira o qual se comprometeu a fazer o depósito integral no mês de fevereiro de 2018 do 75 

valor referente ao orçamento daquele ano.Os conselheiros Wilton Paz, Hélcio Kovaleski, 76 

Márcio Antunes e Rafael Shoemherr não concordaram com a resposta da SMGFe insistem que 77 

segundo a legislação vigente, deve ser depositado na conta o valor orçamentário referente ao 78 

ano de 2017, para que se possa dar andamento aos editais referentes a ano vigente. O 79 

presidente Fernando Durante informou que, sob o ponto de vista da Prefeitura, e este é o 80 

ponto de vista da Prefeitura e não da Fundação Municipal de Cultura, o secretário de gestão 81 

financeira foi claro e objetivo na sua colocação de que não haverá recursos para depósito no 82 

Fundo neste ano de 2017. O conselheiro Wilton lembrou aos demais conselheiros de que os 83 

membros do CMPC são responsáveis inclusive criminalmente pela gestão dos recursos do 84 

fundo e que o Conselho deveria entrar com uma denúncia junto ao Ministério Público sobre a 85 

negação de transferência de recursos do orçamento para a conta, até para preservar os 86 

conselheiros da responsabilidade deste orçamento ser remanejado para outras finalidades.8 87 

Reestruturação da Lei que criou o PROMIFICPrograma de Incentivo e financiamento à 88 

Cultura: O conselheiro Wilton Paz sugeriu que o PROMIFIC seja alterado para facilitar a 89 

captação de recursos para projetos culturais, nos mesmos moldes da Lei de Incentivo a 90 

Atividade Turística em Ponta Grossa, que é uma lei de fácil aplicação e principalmente 91 

captação de recursos. Foi criada uma comissão composta pelos conselheiros Wilton Paz, 92 

Hélcio Kovaleski, Marcio Antunes para apresentar uma proposta ao CMPC. 9 Editais: O 93 

conselheiro Hélcio Kovaleski perguntou o motivo da Fundação Municipal de Cultura ter 94 

lançado um edital para a contratação de contadores de história sem o conhecimento do 95 

Conselho e argumentou que os outros segmentos artísticos também tem direito de pleitear 96 

editais para a realização de seus projetos. O conselheiro Eduardo Godoy informou que a 97 
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Fundação Municipal de Cultura contrata todos os anos contadores de histórias para atuarem 98 

na Feira do Livro – Festival Literário por meio de edital de concurso para transparência do 99 

processo. Estes editais são realizados com verba orçamentária do Departamento de Cultura e 100 

não do Fundo Municipal de Cultura, não gerando disparidades entre os segmentos culturais 101 

quanto ao uso dos recursos do fundo e podendo ser feito sem necessariamente a anuência do 102 

Conselho, já que faz parte do orçamento ordinário da Fundação Municipal de Cultura. 10 103 

Plano Municipal de Cultura: Os conselheiros Wilton, Rafael e Hélcio solicitaram informações 104 

sobre o trâmite do projeto de lei que institui o Plano Municipal de Cultura. O conselheiro 105 

Eduardo Godoy que finalmente ficou esclarecido para o Departamento Legislativo da 106 

Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos o item que estabelece a meta para os próximos 10 107 

anos, de se chegar a pelo menos 1% do orçamento municipal para investimento na atividade 108 

cultural, além dos valores de custeio das atividades intrínsecas de administração e 109 

manutenção da Fundação Municipal de Cultura, assim o Projeto de lei foi enviado para a 110 

Câmara sem modificações. 11 FENATA: O conselheiro Wilton informou que protocolou na 111 

Prefeitura uma solicitação de verba para a realização da 45ª edição do FENATA. Sugeriu que 112 

parte do orçamento do Fundo Municipal de Cultura de 2017 seja destinado ao festival e que a 113 

outra parte seja destinada para as escolas de samba para o carnaval de 2018, visto que 114 

sempre há demora da liberação dos recursos financeiros para as escolas de samba no início de 115 

cada ano. O presidente Fernando Durante informou que a solicitação será avaliada assim que 116 

seja remetida pelo protocolo geral da Prefeitura a esta Fundação, mas acrescentou que devido 117 

às contenções de gastos da administração municipal este pleito dificilmente será atendido.  12 118 

Clube Polonesa Renascença: Os conselheiros Rafael e Hélcio pediram informações sobre 119 

notícias veiculadas por um integrante do COMPAC de que o Clube Polonesa Renascença será 120 

demolido e que repercutiu nos meios de comunicação nos últimos dias. O presidente 121 

Fernando Durante informou que o referido imóvel está tombado com nível 3, que prevê a 122 

preservação das fachadas. O interior e o telhado podem ser reconstruídos com modernas 123 

técnicas construtivas. Informou também que a Fundação e o COMPAC ainda não receberam 124 

formalmente nenhuma solicitação de parecer técnico sobre qualquer intervenção naquele 125 

imóvel, providência que é obrigatória sob pena de pesada multa.O presidente Fernando 126 

Durante mostrou sua indignação com relação aos boatos referentes à demolição, divulgados 127 

nas redes sociais, no que foi respaldado pelos demais conselheiros. 13 Feira do Livro – 128 

Festival Literário: Vários conselheiros fizeram suas avaliações sobre a recente Feira do Livro 129 

e foi consenso de que o ponto alto do evento foi a palestra do escritor MiltonHantumdentro da 130 

programação da Fundação Municipal de Cultura e patrocinada pela Secretaria de Estado da 131 

Cultura e Biblioteca Pública do Paraná dentro do programa “Caravana Literária”. Foram 132 

elencados pontos que precisam ser revistos como o alto preço dos livros na feira, muitos dos 133 

quais podiam ser encontrados a preços menores em supermercados e livrarias fora do evento, 134 

a não participação de entidades literárias tradicionais da cidade, a falta de espaço para os 135 

escritores locais, a exclusão do CMPC da comissão de organização entre outros. Os 136 

conselheiros decidiram organizar sob a coordenação de Rafael Shoemherr uma avaliação do 137 

evento para ser encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação. 14 Conselho 138 

Estadual de Cultura: O senhor Cirillo Barbisan informou aos demais presentes que no dia 02 139 

de setembro, no Teatro Ópera, foi realizada a eleição para o representante da sociedade civil 140 

dos Campos Gerais no Conselho Estadual de Cultura e naquela ocasião foram eleitosos 141 

conselheiros João Luís dos Santos, como membro titular, Hélcio Kovaleski, como primeiro 142 

suplente e Wilton Paz, como segundo suplente. 15 Editais 2018: Os conselheiros decidiram 143 

adiantar os trabalhos para a elaboração dos editais com recursos do Fundo Municipal de 144 

Cultura para 2018, para isso irão agendar reuniões com os seus respectivos setores culturais 145 
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para avaliarem os resultados dos editais realizados em anos anteriores e as demandas atuais 146 

de cada área para então optarem pela manutenção, ou reformulação, ou substituição por 147 

novos editais, os quais deverão estar prontos para serem publicados no Diário Oficial, assim 148 

que seja definido o orçamento do Fundo para 2018. 16 Próxima Reunião – Ficou definida 149 

para o dia 09 de outubro de 2017 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política 150 

Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e segunda chamada às 18h30 na sede da 151 

Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai 152 

por mim, Luiz Cirillo Barbisan redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 153 
Fernando Durante ________________________________________________________________________________________________ 154 
Eduardo José de Godoy (titular) _________________________________________________________________________________ 155 
Micheli IntroviniTurek (Suplente) ______________________________________________________________________________ 156 
Wilton Correa Paz (titular) ______________________________________________________________________________________ 157 
IlianaBusnardo(titular) ________________________________________________________________________________________ 158 
Edilce Justus Introvini (1º suplente) ____________________________________________________________________________ 159 
Fábio Mauricio Holzmann Maia(titular) _______________________________________________________________________ 160 
Simone Carneiro Neumann(suplente) _________________________________________________________________________ 161 
Rafael Shoemherr ________________________________________________________________________________________________ 162 
Robert Willians Vargas Salgueiro (titular) _____________________________________________________________________ 163 
Amazonas Antônio de Jesus Batista Junior (titular)____________________________________________________________ 164 
João Luiz dos Santos (1º suplente) ______________________________________________________________________________ 165 
Helcio L. W. Kovaleski (titular) __________________________________________________________________________________ 166 
Márcio Fabiano Antunes (1º suplente) _________________________________________________________________________ 167 
 168 


