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ATA Nº 188 – 11 DE DEZEMBRO DE 2017 2 

 3 

Aos 11 dias do mês de dezembro 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), Micheli IntroviniTurek 7 

(FUMTUR), Edilce Justus Introvini (ACIPG), Ricardo Santos Franco (SESI) Maria de Fátima 8 

Pacheco Rodrigues (conselho M. de Educação), Rafael Schoemherr (Cine-foto-vídeo),Robert 9 

Salgueiro (Dança e Circo), Hélcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro). 10 

Participou também o senhor Luiz CirilloBarbisan, secretário do CMPC. Justificaram as 11 

ausências os seguintes conselheiros: Wilton Paz e Paulo Dias Mello (UEPG), Fábio M. H. Maia 12 

(literatura), Amazonas de Jesus Batista Junior, João Luiz dos Santos e Márcia Cristina da Silva 13 

Rodrigues (todos de Artes Populares), Natasha de Paula Dias (Artes Visuais) e Taylor Jesser 14 

Cardoso (Música). Abrindo a reunião o presidente Fernando Durante deu as boas vindas a 15 

todos e colocou em discussão os assuntos da pauta .1 Aprovação da ata da reunião 16 

anterior:  Foi aprovada a ata da reunião 187 sem alterações. 2 Plano Municipal de Cultura: 17 

Foi aprovado pela Câmara Municipal em segunda discussão na tarde de hoje, a Lei nº 13.026 18 

que institui o Plano Municipal de Cultura de Ponta Grossa, que será encaminhada para sanção 19 

do Sr. Prefeito Municipal. 3 Editais para o ano de 2018 com recursos do Fundo Municipal 20 

de Cultura:Os conselheiros Rafael e Hélcio lembraram aos demais presentes que os editais 21 

devem comtemplar as metas do Plano Municipal de Cultura. Como o Plano é bastante 22 

abrangente e não será possível coloca-lo em prática na sua totalidade com o orçamento 23 

disponível para o ano de 2018, a conselheira Fátima propôs a definição demetas de curto, 24 

médio e longo prazo. O conselheiro Márcio defendeu que haja transversalidade e inter-relação 25 

entre os setores culturais nos editais, promovendo a aproximação dos artistas e 26 

empreendedores culturais em torno de uma agenda comum de trabalho e promovendo a 27 

circulação dos produtos culturais nos diversos bairros da cidade. O conselheiro 28 

HelcioKovaleski reiterou que, a partir de agora, com a entrada em vigor do Plano Municipal de 29 

Cultura para um prazo de dez anos, essa lei inevitavelmente servirá como uma espécie de 30 

"guarda-chuva" para todas as ações de cultura da cidade de Ponta Grossa. Lembrou que, tendo 31 

em vista que o ano de 2018 será bastante conturbado, por causa da Copa do Mundo na Rússia 32 

e das eleições gerais, seria importante que todos os editais fossem executados o mais breve 33 

possível – de preferência, ainda no primeiro semestre de 2018. Especificamente em relação ao 34 

edital de Teatro, Helcio sugeriu que os valores referentes a cada uma das duas cadeiras – de 35 

Teatro e de Circo e Dança – sejam reunidos para a elaboração de um só edital de circulação de 36 

teatro, dança e circo, tendo em vista que, mesmo em se tratando de espetáculos que já estejam 37 

montados para participar de um edital de circulação, ainda assim o valor de R$ 37,5 mil é 38 

relativamente pequeno em se tratando de montagens de artes cênicas. Helcio sugeriu, 39 

também, que cada espetáculo contemplado pelo Edital realize pelo menos dez apresentações e 40 

que parte delas ocorra durante o Festival Estudantil de Teatro, em data ainda a ser marcada 41 

pela Fundação Municipal de Cultura. Por fim, Helcio ainda sugeriu que cada grupo 42 

contemplado pelo prêmio realize uma contrapartida em forma de oficina ou workshop para as 43 

comunidades nas quais irá se apresentar, visando não só a formação de plateia, como, 44 

inclusive, está previsto no PMC, como também a possibilidade da própria qualificação dos 45 

profissionais de teatro, circo e dança. Finalmente, decidiu-se que na próxima reunião deverá 46 

ser apresentado pelo menos um edital para cada segmento para análise. 4 Arquivo memória 47 

da produção audiovisual dos editais: O conselheiro Rafael Schoemherr propôs a criação de 48 

um arquivo memória das obras audiovisuais resultantes dos editais já realizados, em 49 
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ambiente virtual, acessível a todos, como ferramenta de divulgação dos editais de 2018. 50 

Sugeriu ainda parcerias com a TV Educativa e outras emissoras para a exibição deste material. 51 

5 Lei 12.951/17 que afeta a participação de representantes da comunidade nos 52 

Conselhos Municipais: O Conselheiro Hélcio expôs aos demais presentes que o Sr. Prefeito 53 

vetou a referida Lei e que o veto já chegou para apreciação da Câmara. Informou também que, 54 

segundo a Lei Orgânica do Município os vetos do Prefeito devem ser votados em 30 dias. A 55 

previsão é que o veto entre em votação pelo plenário da Câmara ainda esta semana.  6 56 

Projeto de Lei que altera a composição do CMPC: Os conselheiros Rafael e Hélcio pediram 57 

informações sobre a tramitação do projeto de Lei que altera a composição do CMPC. O 58 

secretário Cirillo informou que o processo se encontra ainda na Procuradoria Legislativa e a 59 

FMC está aguardando os encaminhamentos. 7 Publicação das atas do CMPC no Diário 60 

Oficial do Município: O conselheiro Hélcio relatou que as atas dos conselhos de saúde e 61 

educação são publicadas no Diário Oficial do Município e perguntou se as atas do CMPC 62 

também deveriam ser lá publicadas. O secretário Cirillo informou que apenas as atas com os 63 

resultados dos editais são publicados como parte do processo de pagamento dos prêmios. A 64 

conselheira Fátima informou que as atas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 65 

Adolescente não são publicadas no D.O.. Após os debates, levando-se em 66 

consideraçãoprincipalmente que agora a cidade de Ponta Grossa possui todos os requisitos 67 

para participar plenamente do Sistema Nacional de Cultura e poderá pleitear transferências 68 

de recursos do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Municipal de Cultura, os conselheiros 69 

aprovaram que as atas das reuniões do CMPC sejam publicadas no Diário Oficial do Município. 70 

8 Editais do SESI:O conselheiro Ricardo Santos Franco enviou por e-mail  os editais de 71 

circulação de espetáculos do SESI para os conselheiros e pediu a colaboração na divulgação 72 

para os artistas e empreendedores de Ponta Grossa.9 Orquestra Sinfônica: Os conselheiros 73 

Hélcio e Rafael destacaram a realização, no último dia 03, do Concerto da Orquestra Sinfônica 74 

Cidade de Ponta Grossa, com a participação dos Coro Cidade de Ponta Grossa, Coro em Cores e 75 

Coro das Meninas Cantoras de Ponta Grossa, na Concha Acústica Carlos Gomes, na Praça 76 

Barão do Rio Branco, executando a obra “Carmina Burana”,  destacando como um grande 77 

momento cultural da cidade.  10Próxima Reunião: Ficou definida para o dia 19 de fevereiro 78 

de 2018 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, com primeira chamada 79 

às 18h00 horas e segunda chamada às 18h30 na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada 80 

mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz CirilloBarbisan 81 

redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 82 

Fernando Durante _____________________________________________________________________________________ 83 

Micheli IntroviniTurek (Suplente) ___________________________________________________________________ 84 

Ricardo Santos franco (titular) _______________________________________________________________________ 85 

Edilce Jesus Introvini (suplente) _____________________________________________________________________ 86 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (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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