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 3 
Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2018, às 18h30, 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). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os 6 
seguintes conselheiros:  Fernando Durante (Presidente), Eduardo José de Godoy (FMC) Micheli 7 
Introvini Turek (FUMTUR), Wilton Correa Paz (UEPG), Edilce Justus Introvini (ACIPG), Ricardo Santos 8 
Franco (SESI) Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (Conselho M. de Educação), Georgeana Lanzini 9 
Vendrami (Música), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Natasha de Paula Dias (Artes Visuais), Robert 10 
Salgueiro (Dança e Circo), João Luiz dos Santos (Artes Populares), Helcio L. W. Kovaleski (Teatro), 11 
Márcio Fabiano Antunes (Teatro). Participou também o senhor Luiz Cirillo Barbisan, secretário do 12 
CMPC. Justificaram as ausências os seguintes conselheiros: Fábio M. H. Maia e Simone Carneiro 13 
Neumann (Literatura), Amazonas de Jesus Batista Junior e Márcia Cristina da Silva Rodrigues (todos 14 
de Artes Populares) e Taylor Jesser Cardoso (Música). Abrindo a reunião, o presidente Fernando 15 
Durante deu as boas-vindas a todos e agradeceu a solidariedade pelo falecimento da senhora sua mãe. 16 
Em seguida, colocou em discussão os assuntos da pauta. 1. Aprovação da ata da reunião anterior: 17 
Foi aprovada a ata da reunião 188 sem alterações. 2. Inclusão da Federação Paranaense de 18 
Fanfarras e Bandas no Cadastro de Entidades Cultuais: Foi aprovada pelos conselheiros a 19 
solicitação protocolada sob o número 2970412/2017 de inclusão da Federação Paranaense de 20 
Fanfarras e Bandas, CNPJ 00.350.623/0001-94, com sede na Rua Coronel Dulcídio, 1.901, Centro, nesta 21 
cidade, no Cadastro de Entidades Culturais do CMPC. 3. Fundo Municipal de Cultura: O presidente 22 
Fernando Durante comunicou a todos que, no último dia 20 de fevereiro, foi depositado na conta 23 
bancária do Fundo Municipal de Cultura o valor de R$ 262.500,00 (duzentos e sessenta e dois mil e 24 
quinhentos reais) correspondente ao orçamento para 2018, como havia sido acordado com o 25 
Secretário Municipal de Finanças no final do ano passado. 4. Alteração da composição do CMPC: O 26 
conselheiro Helcio Kovaleski relatou que a Lei 12.951/17, que exige que os participantes dos 27 
conselhos municipais apresentem a CND municipal e comprovante negativo de restrição de crédito, 28 
entre outras limitações, de autoria do vereador George de Oliveira, foi promulgada pela Câmara 29 
Municipal. Para derrubar esta lei, algum vereador terá que propor outra. O processo de alteração da 30 
composição do CMPC está parado, aguardando uma definição sobre a aplicação da referida lei. Ficou 31 
decidido que deverá ser encaminhado ofício solicitando redação de decreto nomeando os conselheiros 32 
do CMPC mesmo antes da definição da abrangência da tal lei. O conselheiro Helcio Kovaleski chamou a 33 
atenção da minuta de nomeação dos novos conselheiros, enviada à Procuradoria-Geral do Município, 34 
que, segundo ele verificou no protocolo do site da Prefeitura, encontra-se no Gabinete do prefeito. O 35 
conselheiro também tinha em mãos cópia da ata da 18ª Conferência, ocorrida em abril de 2017. Ocorre 36 
que, entre os dois documentos, há uma discrepância: foram colocadas como representantes da Acipg 37 
Eliana e Edilce, sendo que, na 18ª Conferência, não foram deliberados sobre isso. Foi deliberado, sim, 38 
sobre a alteração – a substituição da Acipg pela Sociedade Afro-Brasileira Cacique Pena Branca. 39 
Também não aparece a menção da substituição do Compac pela Appac, o que também havia sido 40 
deliberado. Em resposta, foi informado ao conselheiro Helcio que tudo foi feito conforme a lei vigente 41 
(10.718). Quando for mudada essa lei, aí, sim, irá se fazer as alterações. O conselheiro Helcio disse, 42 
ainda, que, também no texto da ata da 18ª Conferência, são mencionadas as alterações. Nominalmente, 43 
de acordo com o conselheiro, estão somente os nomes dos representantes das sete cadeiras. Mas 44 
também estão no corpo da ata as alterações. Mesmo com a explicação do secretário, o conselheiro 45 
Helcio insistiu na razão de não se ter sido incluída a Appac, porque a entidade não está na minuta da 46 
nomeação. Por uma questão de lógica, se foi colocada a Acipg, também deveria ter sido colocada a 47 
troca do Compac pela Appac. A resposta do secretário do CMPC foi de que será necessário esperar pela 48 
mudança da Lei 10.718 para que as entidades nomeiem os seus representantes. O conselheiro Rafael 49 
Schoenherr solicitou que a minuta de nomeação respeite a decisão da conferência no que concerne à 50 
garantia de uma cadeira para APPAC, outra para Instituto Sorriso Negro e outra para Cacique Pena 51 
Branca. 5. Alteração da Lei do PROMIFIC: O conselheiro Eduardo Godoy informou que, no orçamento 52 
de 2018 da Fundação Municipal de Cultura, o PROMIFIC foi contemplado com o valor de R$ 53 
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100.000,00 (cem mil reais). Já a Lei BEPE, que oferece incentivo fiscal aos patrocinadores de projetos 54 
de Lei Rouanet de proponentes domiciliados em Ponta Grossa, conta com um orçamento de R$ 55 
300.000,00 (trezentos mil reais), que está alocado na Secretaria Municipal da Fazenda, onde são 56 
realizadas as deduções fiscais, não sendo possível a transferência para o PROMIFIC, segundo o 57 
secretário Claudio Grocowski. O conselheiro Wilton Paz discorreu sobre a sua experiência de captação 58 
de recursos para o FUC e FENATA através da Lei Municipal de Incentivo ao Turismo, dos seus 59 
mecanismos simplificados de captação e do maior percentual de dedução para cada patrocinador, que 60 
chega a ser de 60% do imposto devido, enquanto no PROMIFIC chega a no máximo 20%. Ficou 61 
definido que a FMC trará, na próxima reunião, a minuta da alteração da lei para análise do Conselho, 62 
tendo como referencia a Lei Municipal de Incentivo ao Turismo. 6 Editais para o ano de 2018 com 63 
recursos do Fundo Municipal de Cultura: Atendendo ao acordado na última reunião, foram 64 
apresentados para análise do Conselho vários editais para utilização dos recursos do Fundo Municipal 65 
de Cultura, uma boa parte deles focada no tema “2018, ANO DA CULTURA PARANAENSE EM PONTA 66 
GROSSA”. O conselheiro Fábio Maia, do setor de Literatura, não pôde comparecer a reunião e pediu 67 
para que o conselheiro Eduardo Godoy que apresentasse os seguintes editais: “CONCURSO ESTADUAL 68 
DE CONTOS – JOVENS TALENTOS” com previsão de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os prêmios e R$ 69 
1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a remuneração da comissão julgadora e “CONCURSO 70 
ESTADUAL DE CRÔNICAS – JOVENS TALENTOS”, com previsão de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para os 71 
prêmios e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a remuneração da comissão julgadora.  Os 72 
referidos editais têm o objetivo de estimular a produção literária municipal e estadual e o intercâmbio 73 
entre escritores paranaenses e promover a produção de textos que valorizem a cultura paranaense. 74 
Ficou também reservado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o processo de editoração e 75 
publicação dos livros resultantes destes editais. A conselheira Georgeana Vendrami, do setor de 76 
Música, apresentou o edital “CONCURSO DE SELEÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS 77 
MUSICAIS 2018”, com o objetivo de estimular a produção na área da música e a circulação de 78 
espetáculos musicais no município de Ponta Grossa, com previsão de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 79 
reais) para os prêmios e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais para a comissão julgadora. O conselheiro 80 
Rafael Schoenherr, do setor de Cine-Foto-Vídeo, apresentou os seguintes editais: “CONCURSO 81 
CULTURAS DA VILADE OFICINAS COMUNITÁRIAS DE VÍDEO”, com o objetivo de estimular a 82 
produção na área do audiovisual e previsão de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para os prêmios e R$ 83 
1.200,00 (mil e duzentos reais) para a remuneração a comissão julgadora; “CONCURSO CAMPOS 84 
GERAIS DE SELEÇÃO DE EXIBIDORES PARA CIRCULAÇÃO DE VÍDEOS EM PONTA GROSSA E REGIÃO 85 
DOS CAMPOS GERAIS”, com o objetivo de estimular a circulação na área do audiovisual e o 86 
intercâmbio regional e previsão de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para os prêmios e R$ 87 
1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a comissão julgadora; “CONCURSO MUNICIPAL DE 88 
VIDEODOCUMENTÁRIOS 2018”, com o objetivo de estimular a produção audiovisual, o registro das 89 
manifestações culturais regionais e a preservação da memória e previsão de R$ 9.000,00 (nove mil 90 
reais) para os prêmios e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a comissão julgadora; “CONCURSO 91 
MUNICIPAL DE FOTOGRAFIAS 2018 – ANO DA CULTURA PARANAENSE”, com a finalidade de 92 
estimular a produção de registros fotográficos da cidade, o reconhecimento de sua diversidade 93 
cultural e a preservação do patrimônio cultural do município e previsão de R$ 2.900,00 (dois mil e 94 
novecentos reais) para os prêmios e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para a comissão julgadora. 95 
Num total de 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais). Os conselheiros Helcio Kovaleski e Marcio 96 
Antunes, do setor de Teatro, e o conselheiro Robert Salgueiro, do setor de Circo e Dança, 97 
apresentaram o edital “CONCURSO DE SELEÇÃO PARA CONCESSÂO DE PRÊMIOS PARA CIRCULAÇÃO 98 
DE ESPETÁCULOS DE TEATRO, CIRCO E DANÇA 2018”, com o objetivo de estimular a produção nas 99 
área de teatro, circo e dança e também a formação de plateia para esses três segmentos artísticos, que 100 
será realizado com os recursos financeiros destinado ao segmento de Teatro e ao segmento de Circo e 101 
Dança e previsão de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para a premiação, ficando os R$ 5.000,00 (cinco 102 
mil reais) restantes reservados para o pagamento da Comissão Julgadora e de outras despesas 103 
decorrentes para a elaboração e execução deste Edital. A conselheira Natasha de Paula Dias, do setor 104 
de Artes Visuais, apresentou o edital “1ª EXPOSIÇÃO NOVOS ARTISTAS DE PONTA GROSSA”, com o 105 
objetivo de estimular a produção de novos artistas visuais da cidade e previsão de R$ 6.400,00 (seis 106 
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mil e quatrocentos reais) para os prêmios e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a comissão 107 
julgadora. O conselheiro João Luiz dos Santos, do setor de Artes Populares, apresentou o edital 108 
“PRÊMIO CIRCUITO DE CULTURA PERIFÉRICA COOPERATIVA CULTURAL PARA SELEÇÃO DE 109 
PROJETOS DE CULTURA POPULAR NOS BAIRROS E DISTRITOS DE PONTA GROSSA”, com o a 110 
finalidade de estimular a difusão, a descentralização e a valorização das manifestações culturais 111 
populares, bem como reconhecer agentes culturais da cidade e ampliar o acesso aos bens culturais e 112 
previsão de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) para os prêmios e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 113 
reais) para a comissão julgadora. Os editais foram analisados e aprovados dentro dos parâmetros do 114 
Plano Municipal de Cultura e os textos passarão por ajustes jurídicos para ser publicados no Diário 115 
Oficial do Município. 7. Lei de criação do Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa: O Presidente 116 
Fernando Durante informou que recebeu um ofício do vereador Pietro Arnaud, relator da Comissão de 117 
Legislação, Redação e Justiça (CLRJ), da Câmara Municipal, solicitando que o Projeto de Lei 472/2017, 118 
que dispõe sobre a criação do Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa, seja submetido à apreciação do 119 
Conselho Municipal de Política Cultural. Os conselheiros Helcio Kovaleski e Márcio Antunes 120 
solicitaram alguns esclarecimentos sobre os mecanismos de seleção dos atores e do diretor dos 121 
espetáculos e também sobre os valores das bolsas. O presidente esclareceu que a seleção dos atores 122 
será feita através de edital de concurso, que será lançado através do Conservatório Paulino Martins 123 
Alves, por um prazo máximo de dez meses; o diretor do espetáculo será contratado por processo de 124 
inexigibilidade por três meses e, neste prazo, deverá iniciar e entregar o espetáculo estreado. Estas 125 
informações constam do Projeto de Lei. O valor das bolsas é o mesmo que é pago para os músicos da 126 
Orquestra Sinfônica e para os cantores do Coro Municipal e é um valor expressivo, considerando a 127 
carga horária de atividades. Seguiram-se os debates o projeto de lei foi aprovado pelos presentes e a 128 
decisão será comunicada ao senhor vereador. 8. Próxima Reunião: Ficou definida para o dia 12 de 129 
março de 2018 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, com primeira chamada 130 
às 18h00 horas e segunda chamada às 18h30, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais 131 
havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada 132 
pelos conselheiros presentes: 133 

Fernando Durante _____________________________________________________________________________________ 134 

Eduardo Godoy (titular) _______________________________________________________________________________ 135 

Micheli IntroviniTurek (Suplente) ___________________________________________________________________ 136 

Wilton Correa Paz (titular) ____________________________________________________________________________ 137 

Ricardo Santos franco (titular) _______________________________________________________________________ 138 

Edilce Jesus Introvini (suplente) ______________________________________________________________________ 139 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) _______________________________________________________ 140 

GeorgeanaLanziniVendrami (suplente) ____________________________________________________________ 141 

Rafael Shoemherr (titular) _____________________________________________________________________________ 142 

Natasha de Paula Dias (titular) _______________________________________________________________________ 143 

Robert Willians Vargas Salgueiro (titular) ___________________________________________________________ 144 

Hélcio L. W. Kovaleski (titular) _______________________________________________________________________ 145 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) _________________________________________________________________ 146 

João Luiz dos Santos (suplente) _____________________________________________________________________ 147 
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