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Aos 14 dias do mês de maio 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 a lista de 6 

presenças, os seguintes conselheiros:  Fernando Durante (Presidente), Luiz CirilloBarbisan 7 

(FMC), Rosélia de Lourdes Ribeiro (conselho M. de Educação), GeorgeanaLanziniVendrami 8 

(Música), Rafael Schoenherr (Cine-Foto-Vídeo), Robert Willians Vargas Salgueiro (Dança e 9 

Circo), João Luiz dos Santos (Artes Populares), Helcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio 10 

Fabiano Antunes (Teatro). Participou também a senhora Elizabeth Johansen (APPAC) e o 11 

senhor Wilton Paz (PROEX), assinando como suplente da UEPG, situação que deverá ser 12 

verificada pela Secretaria do CMPC, uma vez que, pelas razões expostas na Ata nº 191, da 13 

reunião ordinária de abril de 2018, ele não pode mais representar a UEPG junto ao 14 

CMPC.Justificaram a ausência os conselheiros Eduardo Godoy (FMC) e Ricardo Santos Franco 15 

(SESI).  Abrindo a reunião, o presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em 16 

seguida colocou em discussão os assuntos da pauta.1. Aprovação de ata: foi aprovada a ata 17 

da reunião 184 realizada em 12 de junho de 2017. A análise e aprovação das atas das reuniões 18 

189, 190 e 191 ficou transferida para a próxima reunião. Foi solicitado pelo conselheiro 19 

suplente Marcio Antunes, da cadeira de Teatro, o envio das minutas das atas com no mínimo 20 

uma semana de antecedência da reunião seguinte para análise.2. Substituição de 21 

representação no CMPC: A Fundação Municipal de Turismo comunicou através de ofício que 22 

os seus novos representantes serão os senhores Edgar Hampf e Marco Antonio de Matos 23 

Hansen, respectivamente titular e suplente. 3. Decreto de nomeação dos conselheiros: o 24 

presidente Fernando Durante informou que a Procuradoria-Geral do Município encaminhou, 25 

na data de hoje, cópia do Decreto 14.260, de 11 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial 26 

do Município na data de 10 de maio último, referente à nomeação dos conselheiros do CMPC. 27 

Informou também que houve um lapso por parte da PGM que não incluiu os representantes da 28 

APPAC – Associação de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural e a Fundação Municipal 29 

de Cultura irá solicitar a retificação do decreto com a inclusão da representação da APPAC e a 30 

alteração dos representantes da FUMTUR. 4. Prestação de contas de projetos realizados 31 

com incentivos da Lei BEPE: Foram apresentadas, analisadas e aprovadas as prestações de 32 

conta dos seguintes projetos que receberam incentivos fiscais previstos na Lei Bepe:1“As 33 

Bonecas Negras de Lara”  da proponente Aparecida de Jesus Ferreira, realizado através do 34 

PROFICEnº 954, com valor captado de R$ 62.693,00; 2 “Salvando Risos” da proponente 35 

Organização Doutores Palhaços SOS Alegria, realizado através da lei Rouanet PRONAC 14 36 

10379, com valor captado de R$ 108.200,00 ; 3 “Salvando Risos – 2ª Edição” da Organização 37 

Doutores Palhaços SOS Alegria, realizado através da lei Rouanet PRONAC 15 9358, com valor 38 

captado de R$ 194.461,20; 4 “Ponta Grossa: Imagens, histórias e Lendas” da proponente 39 

Alessandra P. Bucholdz Organização de Eventos Ltda., realizado através da Lei Rouanet 40 

PRONAC 13 8074, com valor captado de R$ 87.300,00; 5. “Chiquinho D’Alembebe – 41 

Natureza e Lendas” da proponente MariveteSouta, realizado através da Lei Rouanet PRONAC 42 

13 7276, com valor captado de R$ 84.800,00;6 “Música para Todos” do proponente Ricardo 43 

Corrêa, realizado através da Lei Rouanet PRONAC 15 0321, com valor captado de R$ 44 

113.000,00.5. Manual de Aplicação de Marcas: Foi aprovado o envio de proposta para a 45 

Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal,para a elaboração de um Manual de 46 

Aplicação de Marcas na divulgação dos produtos realizados com verbas municipais, através de 47 

editais dos Fundos Municipais, das Leis de Incentivo, convênios e outras formas de 48 

investimento. 6. Comissões Julgadoras dos Editais 2018 do Fundo de Cultura: Com a 49 
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aproximação das datas-limite para inscrições de trabalhos para vários editais e a necessidade 50 

da definição de algumas comissões julgadoras ainda no mês de maio, ficou decidido que os 51 

conselheiros poderão indicar os componentes das mesmas que serão homologados na 52 

próxima reunião. 7. Grupo Municipal de Teatro: o presidente Fernando Durante informou 53 

que o texto do edital de seleção para atores do Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa está 54 

em fase final de elaboração para ser enviado para a Procuradoria Geral do Município para 55 

análise e posterior publicação no Diário Oficial.8. Avaliação da 19ª Conferência de Cultura: 56 

o conselheiro HelcioKovaleskipropôs uma avaliação da última Conferência Municipal de 57 

Cultura, destacando a qualidade dos debates sobre direitos autorais e sobre a defesa da 58 

manutenção da Lei que criou a profissão de artista e também manifestou a sua preocupação 59 

sobre o baixo número de participantes. Os conselheiros Wilton Paz e GeorgeanaVendrami 60 

sugeriram que os artistas que recebem bolsas para participar dos grupos estáveis mantidos 61 

pela FMC deveriam ter a obrigação de participar do evento. O conselheiro Cirillo destacou a 62 

proposta do conselheiro Rafael de finalizar os planos setoriais, que já vem sendo discutidos há 63 

vários anos e estão bem adiantados. Decidiu-se que os trabalhos deverão ser implementados 64 

com os artistas e proponentes dos projetos que concorrerão aos editais deste ano. 9. Lei do 65 

COMPAC: a Sra. Elizabeth Johansen expôs aos presentes a necessidade de atualização da Lei 66 

que instituiu o COMPAC - Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. O presidente Fernando 67 

sugeriu a organização de um grupo de trabalho para preparar um estudo com as alterações 68 

necessárias para posterior análise e aprovação do COMPAC.10. Próxima Reunião:Ficou 69 

definida para o dia 11 de junho de 2018 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política 70 

Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e segunda chamada às 18h30 na sede da 71 

Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai 72 

por mim, Luiz CirilloBarbisan redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 73 

Fernando Durante _____________________________________________________________________________________ 74 

Luiz CirilloBarbisan (suplente) _______________________________________________________________________ 75 

Rosélia de Lourdes Ribeiro (suplente) _______________________________________________________________ 76 

GeorgeanaLanziniVendrami (suplente) ____________________________________________________________ 77 

Rafael Shoenherr (titular) _____________________________________________________________________________ 78 

Robert Williams Vargas Salgueiro (titular) __________________________________________________________ 79 

João Luiz dos Santos (suplente ______________________________________________________________________ 80 

Helcio L. W. Kovaleski (titular) _______________________________________________________________________ 81 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) _________________________________________________________________ 82 
 83 


