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Aos 12 dias do mês de março 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 6 

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

(FMC) Micheli IntroviniTurek (FUMTUR), Wilton Correa Paz (UEPG), Edilce Justus Introvini 8 

(ACIPG), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (Conselho M. de Educação), Georgeana Lanzini 9 

Vendrami (Música), Fábio M. H. Maia e Simone Carneiro Neumann (Literatura), Rafael 10 

Schoenherr (Cine-Foto-Vídeo), João Luiz dos Santos (Artes Populares), Helcio L. W. Kovaleski 11 

(Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro). Participou também o senhor Luiz Cirillo Barbisan, 12 

secretário do CMPC. Justificaram as ausências os seguintes conselheiros: Ricardo Santos 13 

Franco (SESI), Natasha de Paula Dias (Artes Visuais) e Robert Salgueiro (Circo e Dança). 14 

Abrindo a reunião, o presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em seguida 15 

colocou em discussão os assuntos da pauta. 1. Justificativa de faltas: O conselheiro Rafael 16 

Shchoenherr solicitou que os conselheiros justifiquem as ausências nas reuniões do CMPC 17 

com um prazo de 24 horas de antecedência e apresentem motivos relevantes. 2. Nota de 18 

pesar pelo falecimento de Aldo Mikaelli: É com grande pesar que o Conselho Municipal de 19 

Política Cultural e a Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa lamentam o falecimento 20 

do radialista Aldo Mikaelli, com 78 anos, vítima de câncer. Aldo Mikaelli era um entusiasta da 21 

radiofonia e ocupou os principais microfones do rádio ponta-grossense. Teve também 22 

incursões pela TV Esplanada Canal 7, onde apresentou o seu programa de serestas. Autor dos 23 

livros ‘Ponta Grossa 2003 – 180 Anos’, ‘História do Rádio AM’ e ‘Transformação de Uma 24 

Cidade’, e dono de um grande acervo musical, Aldo prestou um inegável serviço à 25 

comunicação, à cultura e à história princesina. Sua ausência será sempre sentida entre os 26 

ponta-grossenses. 3. Conferência Municipal de Cultura: O conselheiro Eduardo Godoy 27 

informou aos demais presentes que a 19ª Conferência Municipal de Cultura será realizada 28 

entre os dias 16 e 18 de abril, no Centro de Música e pediu para que os conselheiros 29 

propusessem temas, mesas de trabalho, participassem da organização dos debates e também 30 

colaborem na divulgação do evento para artistas, empreendedores, gestores e população em 31 

geral. O conselheiro Helcio Kovaleski sugeriu uma pauta cobre a importância do conselheiro 32 

como agente público e todas as potencialidades do trabalho do conselheiro e dos Conselhos. O 33 

Conselheiro Wilton sugeriu o tema de direitos autorais, de uso de imagem e também do 34 

empreendedorismo na área cultural com organização de rodada de negócios. O presidente 35 

Fernando Durante lembrou o sucesso da experiência com as bandas da cidade que tiveram a 36 

assessoria de vários profissionais de produção numa parceria com a Secretaria Municipal de 37 

Indústria e Comércio. A conselheira Edilce Introvini relatou a experiência positiva da rodada 38 

de negócios da Semana da Mulher, realizada pela ACIPG e SEBAE. O conselheiro Rafael sugeriu 39 

utilizar um tempo para a divulgação dos editais inclusive com oficinas para elaboração de 40 

projetos e ressaltou que é necessário avançar para a finalização dos planos setoriais que 41 

complementarão o Plano Municipal de Cultura. O conselheiro consultou o grupo sobre a 42 

possibilidade de eleição de suplentes na conferência, mas não houve deliberação nesse 43 

sentido. 4. LEI BEPE: Foram apresentados cinco projetos aprovados pela Lei Rouanet que 44 

pediram inclusão no Banco de Projetos da Lei Municipal 11.528/2013 a “Lei BEPE”, que 45 

oferece desconto no IPTU para os seus patrocinadores, os quais seguem descritos: 1- Projeto 46 

“Trio Vila Velha – Turnê Campos Gerais” PRONAC 15 11118, do proponente Marcelo Garcia 47 

Hilgemberg com valor de R$ 71.630,00; 2 - Projeto “Salvando Risos – 3ª Edição” PRONAC17 48 

9522 do proponente Organização Doutores Palhaços SOS Alegria, com valor de R$ 218.368,00; 49 
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3 - Projeto “Música para Todos – 2ª edição” PRONAC 17 0757, do proponente Ricardo 50 

Corrêa, com valor de R$ 109.685,90; 4 - Projeto “Concertos Percussivos nas Escolas” PRONAC 51 

16 3966, do proponente Ricardo Corrêa, com valor de R$ 56.790,00; e 5 - Projeto: 52 

“Imigrantes” PRONAC 16 3820, da proponente Alessandra Perrinchelli Bucholdz, com valor 53 

de R$ 124.470,00. Quatro projetos foram aprovados e o projeto da proponente Alessandra 54 

Bucholdz será submetido a consulta jurídica para verificação da legalidade por se tratar de 55 

proposta advinda de servidora da FMC e, não havendo impedimentos, estará 56 

automaticamente aprovado. 5. Relato do andamento do processo encaminhado ao 57 

Ministério Público: O conselheiro Wilton Paz discorreu sobre o andamento do processo que 58 

solicita o depósito dos valores orçamentários de 2016 e 2017, referente ao Fundo Municipal 59 

de Cultura, na conta bancária que foi aberta para a movimentação do Fundo. Processo este 60 

que visa isentar os conselheiros da responsabilidade pelo desvio de finalidade de uso 61 

daqueles recursos. Informou, para ciência dos demais conselheiros, sobre as justificativas 62 

encaminhadas pela Procuradoria Geral do Município ao Ministério Público e fez a leitura da 63 

resposta que ele próprio encaminhou ao MP, visto que ele é a pessoa física responsável por 64 

este processo junto àquele órgão. O conselheiro Rafael entende que o primeiro documento 65 

enviado ao Ministério Público, que fez a notificação de que os valores dos orçamentos de 2016 66 

e 2017 não foram depositados, é suficiente para demonstrar que o CMPC não tem 67 

responsabilidade no uso daqueles valores. O conselheiro Helcio apontou algumas incorreções 68 

jurídicas que enfraquecem a argumentação e considera que este segundo documento não 69 

representa o que ele pensa sobre o assunto. Houve um debate sobre o tema entre os 70 

conselheiros e a resposta encaminhada ao MP pelo conselheiro Wilton não foi aprovada como 71 

manifestação oficial do CMPC. 6. Alteração da Lei Municipal 11.217/2012 - PROMIFIC: O 72 

conselheiro Eduardo Godoy informou que no orçamento de 2018 da Fundação Municipal de 73 

Cultura, o PROMIFIC foi contemplado com o valor de R$ 100.000,00. Já a Lei BEPE, que oferece 74 

incentivo fiscal aos patrocinadores de projetos de Lei Rouanet de proponentes domiciliados 75 

em Ponta Grossa, conta com um orçamento de R$ 300.000,00 que está alocado na Secretaria 76 

Municipal da Fazenda, onde são realizadas as deduções fiscais, não sendo possível a 77 

transferência para o PROMIFIC, segundo o secretário Claudio Grocowski. O conselheiro Wilton 78 

Paz discorreu sobre a sua experiência de captação de recursos para o FUC e FENATA através 79 

da Lei Municipal de Incentivo ao Turismo, dos seus mecanismos simplificados de captação e 80 

do maior percentual de dedução para cada patrocinador, que chega a ser de 60% do imposto 81 

devido, enquanto no PROMIFIC chega a no máximo20%. Em seguida foram analisadas as 82 

sugestões de alteração da Lei do PROMICIC e foram aprovadas várias alterações. Ficou 83 

definido que a FMC trará, na próxima reunião, a minuta com a compilação das alterações da lei 84 

para análise final do Conselho, tendo como referencia a Lei Municipal de Incentivo ao 85 

Turismo. 7. Outros Assuntos: O conselheiro Helcio Kovaleski lembrou que, após verificação 86 

no site www.culturapg.com.br/memoria, constatou-se a falta das seguintes Atas do CPMC: da 87 

nº 1 à 69; da 87 à 99; nº 148; da 153 à 162; e da 183 à 189. Também foi constatada a falta das 88 

Atas das Conferências Municipais de Cultura. O conselheiro Helcio informou, também, que o 89 

vereador George Luiz de Oliveira protocolou, no dia 7 de março, o Projeto de Lei 37/2018, 90 

pelo qual pede a revogação da Lei 12.951/2017 (publicada no Diário Oficial do Município de 7 91 

de março de 2018 e que "estabelece normas para indicação e nomeação de membros de 92 

Conselhos Municipais, no âmbito do Município de Ponta Grossa"). O PL 37/2018 foi lido na 93 

sessão ordinária do dia 12 de março de 2018. O conselheiro Helcio ainda informou que o 94 

Projeto de Lei 472/2017, que cria o Grupo de Teatro "Cidade de Ponta Grossa" e dá outras 95 

providências, encontrava-se, no dia da reunião do CMPC, na Comissão de Obras, Serviços 96 

Públicos, Trânsito, Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade (COSPTTMUA), cujo 97 
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relator é o vereador Paulo Balansin. Por último, o conselheiro Helcio solicitou que a Fundação 98 

retire do mailing do Conselho os seguintes endereços 99 

eletrônicos: simone.137@hotmail.com e viceprefeitapontagrossa@gmail.com. Segundo ele, as 100 

mensagens da Fundação a esses e-mails estão voltando e causando o truncamento de 101 

informações. 8. Próxima Reunião: Ficou definida para o dia 9 de abril de 2018 a próxima 102 

reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e 103 

segunda chamada às 18h30, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a 104 

tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan redigida e assinada 105 

pelos conselheiros presentes: 106 

Fernando Durante _____________________________________________________________________________________ 107 

Eduardo Godoy (titular) _______________________________________________________________________________ 108 

Micheli Introvini Turek (Suplente) ___________________________________________________________________ 109 

Wilton Correa Paz (titular) ____________________________________________________________________________ 110 

Edilce Jesus Introvini (suplente) ______________________________________________________________________ 111 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) _______________________________________________________ 112 

Georgeana Lanzini Vendrami (suplente) ____________________________________________________________ 113 

Fábio Maurício Holzmann Maia (titular) _____________________________________________________________ 114 

Rafael Shoenherr (titular) _____________________________________________________________________________ 115 

Helcio L. W. Kovaleski (titular) _______________________________________________________________________ 116 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) _________________________________________________________________ 117 

João Luiz dos Santos (suplente) _____________________________________________________________________ 118 
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