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Aos 20 dias do mês de novembro de 2017, às 18h30, nas dependências da Fundação 4 

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

ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, 6 

assinando o livro de presenças, os seguintes conselheiros:  Fernando Durante (Presidente), 7 

Micheli IntroviniTurek (FUMTUR) , Wilton Correia Paz (UEPG), IlianaBusnardo (ACIPG), 8 

Edilce Justus Introvini (ACIPG), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (conselho M. de 9 

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

vídeo),Robert Salgueiro (Dança e Circo), Hélcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano 11 

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

Justificaram a ausências os seguintes conselheiros: Amazonas de Jesus Batista Junior, João 13 

Luiz dos Santos e Márcia Cristina da Silva Rodrigues (todos de Artes Populares), Ricardo 14 

Santos Franco (SESI), Paulo Dias de Mello (UEPG), Natasha de Paula Dias(Artes Visuais) e 15 

Taylor Jesser Cardoso (Música). Abrindo a reunião o presidente Fernando Durante deu as 16 

boas vindas a todos e colocou em discussão os assuntos da pauta .1Aprovação das atas:  Foi 17 

aprovada a ata da reunião 185 sem alterações e a ata da reunião 186 foi aprovada com a 18 

inclusão do texto de avaliação da Feira do Livro a ser encaminhado para a Secretaria 19 

Municipal de Educação. 2 Editais para o ano de 2018 com recursos do Fundo Municipal 20 

de Cultura: Segundo relato dos conselheiros, as reuniões com os segmentos culturais já 21 

realizadas não tiveram grande adesão e alguns segmentos não conseguiram viabilizá-las. 22 

Ficou acertado entre os conselheirosdar agilidade a essas reuniões para que no mês de 23 

fevereiro os editais já estejam elaborados para discussão e aprovação pelo Conselho. O 24 

conselheiro Marcio Antunes sugeriu que os editais promovam a inter-relação entre os 25 

segmentos culturais.O conselheiro Wilton Paz manifestou sua preocupação com a divulgação 26 

dos eventos culturais e turísticos da cidade, propondo uma reflexão sobre a inclusão nos 27 

futuros editais dematerial de divulgação. 28 

3 Publicação dos livros dos editais de literatura:Os conselheiros Hélcio Kovaleski e Fábio 29 

Maurício Holzmann Maia perguntaram sobre a publicação dos livros dos editais de literatura 30 

de 2013, 2014 e 2015. O secretário CirilloBarbisan informou que o julgamento dos editais de 31 

2015 estão sendo finalizados e que a editoração dos livros dos editais de 2013 estão prontas. 32 

O presidente Fernando Durante informou que, na abertura do orçamento de 2018, solicitará à 33 

Secretaria Municipal de Finanças o repasse do valor para a realização da licitação de 34 

impressãoreferente a todos os editais pendentes. Com a finalidade de diminuir custos a FMC 35 

fará um estudo sobre a viabilidade de aglutinar num mesmo livro o conteúdo de vários 36 

editais.4 Lei 12.951/17 que afeta a participação nos Conselhos:O Conselheiro Hélcio 37 

expôs aos demais presentes que foi aprovada pela Câmara a Lei 12.951/17, que impõe 38 

restrições para a participação da comunidade nos conselhos municipais. Pediu que o CMPC 39 

envie uma correspondência ao Sr. Prefeito pedindo o veto a essa lei. O presidente Fernando 40 

informou que conversou pessoalmente com o Prefeito Marcelo sobre o assunto o qual se 41 

mostrou favorável ao veto. A conselheira Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, que também faz 42 

parte dos conselhos municipais de educação e de saúde, informou que este assunto também 43 

foi discutido naquelas assembleias, as quais pediram ao Sr. Prefeito que também vetasse a tal 44 

Lei. Ficou decidido que a FMC enviaráum comunicado objetivo aos vereadores reforçando a 45 

necessidade de manter o veto do prefeito quando retornar à Câmara.5 Plano Municipal de 46 

Cultura: O Conselheiro Rafael Schoemherr perguntou como está o andamento do projeto de 47 

lei que institui o Plano Municipal de Cultura. O Presidente Fernando informou que já foi 48 

enviado à Câmara para análise. O Conselheiro Hélcio, que trabalha na Câmara, informou que o 49 
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projeto está tramitando nas comissões e que poderá ser votado ainda este ano. 6 Projeto de 50 

Lei que altera a composição do CMPC:O conselheiro Rafael pediu informações sobre a 51 

tramitação do projeto de Lei que altera a composição do CMPC. O secretário Cirillo informou 52 

que a Procuradoria Legislativa retornou o processo à Fundação de Cultura para anexar a ata 53 

da Conferência Municipal de Cultura, para justificar a referida alteração. O processo já 54 

retornou à PL para os devidos encaminhamentos. 7 Histórico do Orçamento da cultura:O 55 

conselheiro Rafael informou aos demais presentes sobre o trabalho da comissão que estuda a 56 

evolução do orçamento da Cultura e pediu informações sobre algumas rubricas do orçamento 57 

como o museu ferroviário, o espaço Mais Cultura da Ronda e Casa da Memória que tem um 58 

valor muito pequeno. O presidente Fernando informou que os valores são pequenos porque 59 

não há previsão de obras nesses espaços no curto prazo mas que precisam continuar 60 

existindo mesmo com um pequeno valor para que não sejam extintas e depois demandem um 61 

grande processo burocrático para serem  criadas novamente. Da forma que está é possível 62 

fazer um remanejamento de orçamento quando houver necessidade.O conselheiro Rafael 63 

sugeriu também que a cada reunião do CMPC um diretor de uma unidade cultural da 64 

Fundação venha fazer um relato das suas atividades para que os conselheiros tenham um 65 

panorama dos programas e projetos em desenvolvimento.8 Manutenção do Teatro Ópera: O 66 

conselheiro Wilton discorreu sobre a programação do FENATA, que além dos espetáculos no 67 

Teatro Ópera e Teatro Pax, teve uma intensa circulação de espetáculos por vários bairros da 68 

cidade. O presidente Fernando destacou a quantidade e principalmente a qualidade dos 69 

espetáculos produzidos pelos grupos locais. Na sequência Wilton apontou a necessidade de 70 

dar agilidade aos serviços de manutenção do Teatro Ópera, sugerindo que os valores dos 71 

alugueres do teatro sejam utilizados diretamente na sua manutenção. O presidente Fernando 72 

informou que está em andamento uma alteração no decreto de utilização do teatro, já com 73 

parecer jurídico favorável, que permitirá a troca dos valores de aluguel por serviços de 74 

manutenção de pequeno vulto, desde que não ultrapasse o valor mínimo de licitação.9 75 

Próxima Reunião: Ficou definida para o dia 11 de dezembro de 2017 a próxima reunião do 76 

Conselho Municipal de Política Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e segunda 77 

chamada às 18h30 na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi 78 

finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz CirilloBarbisan redigida e assinada pelos 79 

conselheiros presentes: 80 

Fernando Durante _____________________________________________________________________________________ 81 

Micheli IntroviniTurek (Suplente) ___________________________________________________________________ 82 

Wilton Correa Paz (titular) ___________________________________________________________________________ 83 

IlianaBusnardo (titular) ______________________________________________________________________________ 84 

Edilce Jesus Introvini (suplente) _____________________________________________________________________ 85 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ______________________________________________________  86 

Fábio Mauricio Holzmann Maia(titular) ____________________________________________________________ 87 

Rafael Shoemherr (titular) _____________________________________________________________________________ 88 

Robert Willians Vargas Salgueiro (titular) ___________________________________________________________ 89 

Helcio L. W. Kovaleski (titular) _______________________________________________________________________ 90 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) _________________________________________________________________ 91 
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