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Aos 09 dias do mês de outubro 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 Correia Paz (UEPG), Ricardo Santos Franco 8 

(SESI), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (conselho M. de Educação),Taylor Jesser Cardoso 9 

(Música), Fábio Mauricio Holzmann Maia  (Literatura),Rafael Schoenherr (Cine-foto-10 

vídeo),Natasha se Paula Dias (Artes Visuais), Hélcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano 11 

Antunes (Teatro). Participou também o senhor Luiz CirilloBarbisan, secretário do CMPC. 12 

Abrindo a reunião o presidente Fernando Durante deu as boas vindas a todos e colocou em 13 

discussão os assuntos da pauta .1 Programação da Fundação Municipal de Cultura para o 14 

ano de 2018: O presidente Fernando Durante informou aos presentes que a programação do 15 

ano de 2018 da FMC será dedicada à Cultura do Paraná. Em todos os eventos de todos os 16 

setores artísticos o foco será destacar os artistas de Ponta Grossa, Campos Gerais e do Paraná 17 

e a sua contribuição para a formação do amálgama de manifestações, fazeres, 18 

comportamentos,que é chamado de Cultura do Paraná. No mês de agosto será realizado um 19 

festival no qual se pretende trazer o que há de mais significativo e genuíno da cultura do 20 

nossos estado. O Objetivo é desenvolver uma marca para a cidade como a cidade que aglutina, 21 

preserva e divulga a genuína Cultura Paranaense. O presidente solicitou aos conselheiros 22 

sugestões, apoio e colaboração no desenvolvimento deste projeto. Os conselheiros se 23 

manifestaram a favor da proposta, colocando-se á disposição para colaborar dentro das suas 24 

competências. 2Conferência Municipal de Cultura de 2018: O conselheiro Eduardo Godoy 25 

sugeriu aos demais presentes que a Conferência Municipal de Cultura do ano que vem seja 26 

realizada entre os dias 16 e 18 de abril num novo formato, visto que o foco das últimas 27 

conferências foi a elaboração do Plano Municipal de Cultura, que já foi finalizado e está 28 

prestes a ser enviado à Câmara de Vereadores para ser transformado em Lei. A ideia é trazer 29 

especialistas de outras cidades, da Secretaria de Estado da Cultura e do Ministério da Cultura 30 

para discutir a implementação dos planos de cultura e a integração dos planos nas esferas 31 

municipal, estadual e federal de atuação. Vários conselheiros se manifestaram e se colocaram 32 

à disposição para indicação de nomes para os debates e foi aprovada a data e o novo formato. 33 

3Orçamento de 2018: O conselheiro Eduardo Godoy informou que foi encaminhado para a 34 

Câmara Municipal o projeto de Lei do orçamento do município para o ano de 2018. Com a 35 

colaboração do Conselheiro Hélcio Kovaleski, que pesquisou as informações na Câmara, foram 36 

dados a conhecer os seguintes números: Orçamento Geral do Município proposto é de R$ 37 

838.786.288,28. Orçamento da Fundação Municipal de Cultura proposto é de R$ 9.049.750,00. 38 

Orçamento do Fundo Municipal de Cultura proposto é deR$ 262.500,00.  Os vereadores vão 39 

analisar e provavelmente irão propor alterações e o texto final da lei deve ser aprovado no 40 

mês de dezembro. Os conselheiros Rafael Schoermherre Márcio Antunes sugeriram a criação 41 

de um grupo de trabalho para analisar os dados e a evolução dos valores nos últimos anos e 42 

agendar visita aos vereadores para solicitar aumento dos recursos. O grupo de trabalho ficou 43 

compostos pelos conselheiros Rafael, Márcio e Hélcio. 4Projeto de Lei para a alteração da 44 

composição do CMPC: Foi colocado em discussão o texto do projeto de lei elaborado pelo 45 

secretário CirilloBarbisan, com as deliberações exaradas da 18ª Conferência de Cultura. O 46 

conselheiro Wilton Paz propôs que o texto fosse mais flexível permitindo a eleição das 47 

entidades com direito a cadeira no CMPC nas Conferências de Cultura, para o caso de 48 

novamente ocorrer perda de representação por falta às reuniões, para que não acarrete nova 49 
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mudança na lei. O conselheiro Rafael Schoemherr argumentou que se deve respeitar o que foi 50 

decidido na última Conferência e encaminhar a proposta de mudança da forma como foi 51 

aprovada, pois as entidades que foram contempladas estão esperando a homologação das 52 

suas cadeiras no CMPC.  Argumentou também que uma nova mudança mais flexível deve ser 53 

proposta na próxima Conferência que, se aprovada, deve alterar novamente a Lei e vigorar na 54 

próxima eleição do Conselho. Vários conselheiros se pronunciaram e em votação final foi 55 

aprovada a redação elaborada pelo secretário. O conselheiro Wilton pediu para registrar o seu 56 

voto contrário.5 Fundo Municipal de Cultura 2017: O conselheiro Wilton Paz enviou por e-57 

mail para os conselheiros uma minuta de ofício para o Ministério Público no qual é exigido o 58 

cumprimento das Leis 10.718 e 11.048 e do Decreto 11.290 no que se refere ao depósito em 59 

conta corrente especifica do valor do orçamento do município destinado ao Fundo Municipal 60 

de Cultura. O documento foi discutido e aprovado pelos conselheiros. Wilton solicitou cópia 61 

do parecer do Secretário Municipal de Gestão Financeira para anexar ao processo que será 62 

protocolado junto ao MP. 6 Feira do Livro – Documento de avaliação: O Conselheiro Rafael 63 

Shoemherr leu a minuta do documento para ser enviado a Secretaria Municipal de Educação 64 

sobre a avaliação do CMPC sobre a Feira do Livro de 2017 o qual foi discutido e aprovado 65 

pelos presentes com o seguinte teor: Ponta Grossa, 9 de outubro de 2017. O Conselho 66 

Municipal de Política Cultural cobra explicações da Secretaria Municipal de Educação sobre a 67 

última edição da Feira do Livro, que aconteceu em setembro de 2017, em relação aos 68 

seguintes aspectos: - entidades representativas da literatura em Ponta Grossa, como a 69 

Academia de Letras dos Campos Gerais, sequer foram ouvidas ou convidadas a participar do 70 

evento; - há um possível acerto na troca de local (Parque Ambiental), mas fica evidente a 71 

redução das dimensões do evento;- continua a prática de preços e títulos incompatíveis com o 72 

que se espera de uma feira acessível e pública; - estandes ficaram sem luz/energia elétrica em 73 

determinados momentos; - a editora da UEPG e outras da cidade com histórica colaboração na 74 

feira do livro não participaram desta edição do evento. - em momento algum o conselho de 75 

política cultural foi informado ou convocado a interagir na organização e no planejamento do 76 

evento; - houve sensível redução no número de escritores convidados. Apenas a ação de 77 

circulação do governo do estado conseguiu garantir vinda de escritor renomado no campo 78 

literário nacional e internacional, para um evento esvaziado nas dependências do 79 

Colégio/Faculdade Santana; - não houve até o presente momento a prestação de contas e 80 

também uma avaliação pública de diagnóstico sobre o evento por parte da secretaria de 81 

educação; - o edital que viabilizou ação cultural de contadores de história, que saiu pela 82 

Fundação Cultural, em momento algum teve anuência deste Conselho; - O evento deve 83 

contemplar as escolas municipais, mas não pode restringir-se a esse público, como tem 84 

acontecido; - A Estação Arte não parece comportar as dimensões de uma feira do livro.7 85 

Editais para 2018 para o Fundo Municipal de Cultura: Decidiu-se que o valor do FMC para 86 

os editais de 2018 será dividido equitativamente entre os 07 segmentos artístico-culturais 87 

com representação no CMPC. Os conselheiros, em conjunto com artistas e empreendedores 88 

dos diversos segmentos, estão avaliando os editais lançados nos anos anteriores para 89 

definirem as novas diretrizes para os próximos editais. O conselheiro Fábio Mauricio 90 

Holzmann Maiaadiantou que segmento de literatura há planos para um edital voltado para 91 

estudantes com o objetivo de garimpar novos talentos. O conselheiro Rafael sugeriu a 92 

retomada dos projetos de divisão da poesia nos ônibus, nos totens e nos pacotes de pão. 8 93 

Festival Literário: O conselheiro Eduardo Godoy informou que a Fundação Municipal de 94 

Cultura tem interesse em realizar o Festival Literário, no primeiro semestre de 2018, fora da 95 

programação do Congresso de Educação e da Feira do Livro. Os conselheiros apoiaram esta 96 

decisão pois consideram que o Festival Literário deve ter maior destaque na programação da 97 
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cidade.9 Reestruturação da Lei que criou o PROMIFICPrograma de Incentivo e 98 

financiamento à Cultura: O conselheiro Wilton Paz sugeriu que o PROMIFIC seja alterado 99 

para facilitar a captação de recursos para projetos culturais, nos mesmos moldes da Lei de 100 

Incentivo a Atividade Turística em Ponta Grossa, que é uma lei de fácil aplicação e 101 

principalmente captação de recursos. Foi criada uma comissão composta pelos conselheiros 102 

Wilton Paz, Hélcio Kovaleski, Marcio Antunes para apresentar uma proposta ao 103 

CMPC.10Inclusão do 45º FENATA da Lei BEPE:chegou através do protocolado 104 

2610493/2017 datado de 18 de setembro de 2017 solicitação da FAUEPGde incluir o 45º 105 

FENATA no banco de projetos da Lei BEPE, para que os seus patrocinadores possam receber 106 

os benefícios daquela Lei. A inclusão foi aprovada pelo CMPC devendo a decisão ser publicada 107 

no Diário Oficial do Município. 11NOTA DE Repúdio ao ato pró intervenção militar:Os 108 

conselheiros aprovaram uma nota de repúdio aa manifestação pró intervenção militar de alguma 109 

entidades da cidade de Ponta Grossa com o seguinte teor: “O Conselho Municipal de Política 110 

Cultural de Ponta Grossa sente-se na obrigação de manifestar publicamente repúdio à posição da 111 

Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG) e entidades apoiadoras 112 

expressa em jornal local no último fim de semana em retrógrada defesa da intervenção militar no 113 

Brasil. Os conselheiros entendem que tal postura vai contra princípios democráticos, 114 

constitucionais e de ampliação dos direitos culturais da sociedade brasileira, como preconiza o 115 

vigente Marco Legal das políticas culturais nacionais, estaduais e municipais. Destaca-se que o 116 

Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, bem como o Sistema Municipal de 117 

Cultura e as diretrizes culturais aprovadas nas últimas conferências de cultura de Ponta Grossa 118 

pressupõem o investimento do Estado em cultura a partir do  entendimento da esfera cultural 119 

como dimensão do exercício da cidadania e das liberdades individuais e coletivas, além de ser 120 

peça fundamental no desenvolvimento sócio-econômico do país. Este Conselho demonstra 121 

preocupação em relação ao cenário recente de amplo ataque e cerceamento às manifestações 122 

artísticas, com reverberações em estados e municípios. Sendo assim, os conselheiros repudiam as 123 

tentativas de restrição do acesso aos bens culturais, da liberdade e da pluralidade de expressões 124 

artísticas. Diversidade cultural é fundamental à democracia”.12 Próxima Reunião – Ficou 125 

definida para o dia 20 de novembro de 2017 a próxima reunião do Conselho Municipal de 126 

Política Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e segunda chamada às 18h30 na sede 127 

da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata 128 

vai por mim, Luiz CirilloBarbisan redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 129 

Fernando Durante _____________________________________________________________________________________ 130 

Eduardo José de Godoy (titular) ______________________________________________________________________ 131 

Micheli IntroviniTurek (Suplente) ___________________________________________________________________ 132 

Wilton Correa Paz (titular) ___________________________________________________________________________ 133 

Ricardo Santos Franco (titular) _____________________________________________________________________ 134 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ______________________________________________________ 135 

Taylor Jesser Cardoso (titular)______________________________________________________________________ _ 136 

Fábio Mauricio Holzmann Maia(titular) ____________________________________________________________ 137 

Natasha se Paula Dias(titular) _______________________________________________________________________ 138 

Rafael Shoemherr(titular) _____________________________________________________________________________ 139 

Helcio L. W. Kovaleski (titular) _______________________________________________________________________ 140 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) _______________________________________________________________ 141 
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