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ATA Nº 191 – 09 DE ABRIL DE 2018 2 

 3 

Aos 9 dias do mês de abril 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 Introvini Turek (FUMTUR), Wilton Correa Paz (UEPG), Edilce Justus Introvini 8 

(ACIPG), Ricardo Santos Franco (SESI), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (Conselho M. de 9 

Educação), Georgeana Lanzini Vendrami (Música), Fábio M. H. Maia (Literatura), Rafael 10 

Schoenherr (Cine-Foto-Vídeo), Natasha da Paula Dias (Artes Visuais), Robert Willians Vargas 11 

Salgueiro (Dança e Circo), João Luiz dos Santos (Artes Populares), Helcio L. W. Kovaleski 12 

(Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro). Participou também o senhor Luiz Cirillo Barbisan, 13 

secretário do CMPC e o Sr. Renato Miranda Valença (Cultura Plural). Abrindo a reunião, o 14 

presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em seguida colocou em discussão 15 

os assuntos da pauta. 1. Representação dos Campos Gerais no Conselho Estadual de 16 

Cultura: O presidente Fernando informou aos presentes que o representante da sociedade 17 

civil macrorregião dos Campos Gerais no Conselho Estadual de Cultura, João Luiz dos Santos, 18 

foi substituído pelo seu suplente, Helcio Kovaleski, por ter duas faltas consecutivas. O 19 

presidente Fernando e o conselheiro Helcio fizeram um breve relato sobre os principais 20 

assuntos debatidos na reunião ordinária daquele Conselho. 2. Representação da Fundação 21 

Municipal de Turismo, da Fundação Municipal de Cultura e da Universidade Estadual 22 

de Ponta Grossa no CMPC: o secretário do CMPC, Cirillo Barbisan, informou aos demais 23 

presentes que a Fundação Municipal de Turismo tem um novo presidente, o Sr. Edgar Hampf, 24 

substituindo a Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, que era a representante titular junto ao CMPC. 25 

A conselheira Micheli Introvini Turek, sua suplente, anunciou que entrará em licença-26 

maternidade na próxima semana e não poderá comparecer às reuniões do Conselho nos 27 

próximos meses. Estamos aguardando a definição da FUMTUR sobre os seus novos 28 

representantes. Informou, também, que a Fundação Municipal de Cultura substituiu o Sr. 29 

Willes Machado, segundo-suplente, pelo Sr. Luiz Cirillo Barbisan porque o Sr. Willes já tinha 30 

participado do CMPC por dois mandatos consecutivos. Em situação análoga, encontra-se o Sr. 31 

Wilton Paz, representante da UEPG neste Conselho, que está no seu quarto biênio consecutivo 32 

como conselheiro titular, no CMPC, situação que é vedada pela Lei 10.718. Os quatro biênios 33 

consecutivos são: 2011/2013, 2013/2015, 2015/2017 e 2017/2019 –, uma vez que, de 34 

acordo com  o parágrafo único do artigo 5º da referida Lei, os componentes do CMPC “[...] 35 

terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos de forma consecutiva somente 36 

uma vez [...]”. Essa constatação baseia-se na consulta e na leitura de três Atas do CMPC, que se 37 

encontram disponíveis no endereço eletrônico www.culturapg.com.br/memoria, e no Ofício 38 

nº 067/2018, da Fundação Municipal de Cultura, datado de 9 de fevereiro de 2018 e 39 

endereçado ao Procurador-Geral do Município, Vinicius Freitas dos Santos, e que trata da 40 

minuta da nomeação dos conselheiros para o biênio 2017/2019, conforme homologação pela 41 

18ª Conferência Municipal de Cultura, realizada nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2017. 42 

Segundo a Ata nº 120, de 23 de maio de 2011, que lavrou a composição do CMPC para o 43 

período de maio/2011 a abril/2013, homologada pela 12ª Conferência Municipal de Cultura, 44 

os representantes da UEPG junto ao Conselho eram Wilton Correa Paz (titular), Carlos Alberto 45 

Maio (primeiro-suplente e Elizabeth Johansen (segunda-suplente). A propósito, nessa mesma 46 

Ata, o nome do Sr. Wilton também aparece como terceiro-suplente da cadeira de Artes 47 

Cênicas. Conforme a Ata nº 141, de 13 de maio de 2013, que consolidou a composição do 48 

CMPC para o período de maio/2013 a abril/2015, homologada pela 14ª Conferência 49 
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Municipal de Cultura, a cadeira da UEPG continuou com a mesma formação do biênio anterior: 50 

Wilton Correa Paz (titular), Carlos Alberto Maio (primeiro-suplente) e Elizabeth Johansen 51 

(segunda-suplente). De acordo com a Ata nº 163, de 8 de junho de 2015, que lavrou a 52 

composição do CMPC para o período de maio/2015 a abril/2017, homologada pela 16ª 53 

Conferência Municipal de Cultura, a nomeação do Sr. Wilton foi novamente exarada para a 54 

cadeira da UEPG, tendo, dessa vez, Paulo Dias de Mello nomeado como primeiro-suplente e 55 

Nelson Silva Junior, como segundo-suplente. Ocorre que, se a Lei 10.718/2011 tivesse sido 56 

respeitada durante essa 16ª Conferência, o mandato do Sr. Wilton teria se encerrado em abril 57 

de 2015 e ele não poderia, dessa forma, ser reconduzido à cadeira da UEPG. Mas não foi o que 58 

aconteceu, conforme se constata adiante. Pela quarta vez consecutiva, o Sr. Wilton foi 59 

nomeado para a mesma cadeira, e de novo como titular, para o biênio 2017/2019, conforme 60 

se depreende da leitura do Ofício 067/2018/FMC, tendo, novamente, o Sr. Paulo Dias de Mello 61 

sido nomeado como primeiro-suplente. O Sr. Wilton deverá ser substituído pelo seu suplente 62 

até o Sr. Reitor indicar um novo nome. 3. Grupo de Teatro Municipal: o presidente Fernand 63 

Durante informou aos demais que a Lei que institui o Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa 64 

foi aprovada, hoje, em primeira votação, na Câmara Municipal e na próxima quarta-feira 65 

passará pela segunda votação. 4. Conferência Municipal de Cultura: O conselheiro Eduardo 66 

Godoy informou aos demais presentes que a programação da19ª Conferência Municipal de 67 

Cultura será realizada entre os dias 16 e 18 de abril, contemplando as propostas sugeridas por 68 

este Conselho. Após divulgação da programação da Conferência Municipal de Cultura, o 69 

conselheiro Rafael Schoenherr destacou o mérito das discussões propostas para o evento, mas 70 

ressaltou a necessidade de resolver as deliberações da conferência de 2017, sobretudo a 71 

nomeação dos conselheiros e as alterações na composição do conselho. O conselheiro sugeriu 72 

que a Fundação Municipal de Cultura convide os novos conselheiros para a Conferência, 73 

mediante comunicado de justificativa pelo atraso na nomeação.Da mesma forma, o 74 

conselheiro Rafael Schoenherr cobrou agilidade na publicação dos editais do Fundo Municipal 75 

de Cultura 2018. Relatou que os textos estão finalizados desde 28 de fevereiro e tiveram 76 

encaminhamento lento por parte da Fundação desde então, podendo comprometer o 77 

lançamento dos editais na Conferência. O conselheiro observou com preocupação a limitação 78 

da divulgação dos editais e do tempo de realização dos concursos em função do atraso na 79 

publicação. O conselheiro Eduardo Godoy informou que os editais serão lançados no dia 16 de 80 

abril, como está previsto o cronograma já definido e aprovado por este conselho e a FMC está 81 

aguardando a revisão dos mesmos pela PGM para publicação no Diário Oficial. 4. Festival 82 

Teatro e Circo em Festa: o presidente Fernando Durante e o conselheiro Eduardo Godoy 83 

pediram licença aos demais presentes para se retirarem pois precisam se dirigir ao Teatro 84 

Ópera para coordenarem os trabalhos e debates do Festival Teatro e Circo em Festa que está 85 

em andamento desde o dia 04 de abril e se estenderá até o dia 13. O conselheiro Rafael 86 

Schoenherr observou que a proposta e a programação do evento não passou por discussão do 87 

CMPC, ao contrário do que estabelece o Plano Municipal de Cultura. Ressaltou a necessidade 88 

de garantir a gratuidade nas programações culturais do município. O conselheiro Cirillo 89 

Barbisan informou que a cobrança e o valor do ingresso do Festival foram decididos pelos 90 

grupos de teatro que dele participam. A Conselheira Fátima Pacheco Rodrigues perguntou 91 

sobre a realização do Festival de Contadores de Histórias que é um excelente meio de 92 

formação de público para teatro e literatura. O conselheiro Cirillo informou que o Festival será 93 

realizado no mês de junho junto à programação do Festival Literário. A conselheira Michelle 94 

Introvini Turek informou que a Fundação Municipal de Turismo tem um projeto de ônibus 95 

para passeios turísticos pela cidade nos quais podem ser incluídos espetáculos de teatro, 96 

música e atividades literárias em parceria com os projetos da FMC. 8. Próxima Reunião: 97 
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Ficou definida para o dia 14 de maio de 2018 a próxima reunião do Conselho Municipal de 98 

Política Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e segunda chamada às 18h30 na sede 99 

da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata 100 

vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 101 

Fernando Durante _____________________________________________________________________________________ 102 

Eduardo Godoy (titular) _______________________________________________________________________________ 103 

Micheli Introvini Turek (Suplente) ___________________________________________________________________ 104 

Wilton Correa Paz (titular) ____________________________________________________________________________ 105 

Edilce Jesus Introvini (suplente) ______________________________________________________________________ 106 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) _______________________________________________________ 107 

Georgeana Lanzini Vendrami (suplente) ____________________________________________________________ 108 

Fábio Maurício Holzmann Maia (titular) _____________________________________________________________ 109 

Rafael Shoenherr (titular) _____________________________________________________________________________ 110 

Helcio L. W. Kovaleski (titular) _______________________________________________________________________ 111 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) _________________________________________________________________ 112 

João Luiz dos Santos (suplente) _____________________________________________________________________ 113 
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