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Aos 11 dias do mês de junho 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:Luiz CirilloBarbisan (FMC), Rafael Schoenherr (Cine-7 

foto-vídeo), Hélcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro). Participaram 8 

também a senhora Elizabeth Johansen (APPAC), o senhor Wilton Pax (PROEX), a senhora 9 

Tânia Mara Batista (SABCPB) o senhor Amazonas Batista (SABCPB) e o senhor Claudiney da 10 

Silva Maia. Justificaramsuas ausências os conselheiros Ricardo Santos Franco (SESI), João Luiz 11 

dos Santos (Artes Populares), Eduardo Godoy (FMC) e também o presidente Fernando 12 

Durante que estão na abertura do Festival Literário.  Abrindo a reunião o senhor 13 

CirilloBarbisan, representante da Fundação Municipal de Cultura, deu as boas vindas a todos e 14 

em seguida colocou em discussão os assuntos da pauta.1 Representação da UEPG no CMPC: 15 

o senhor Wilton Paz questionou a razão de o seu nome não constar na lista de presença como 16 

representante suplente da UEPG, sendo que o Sr. Reitor o indicou através de correspondência 17 

enviada a este Conselho.  O conselheiro CirilloBarbisan informou que segundo a Lei 18 

10.718/2011 os conselheiros podem atuar por dois períodos consecutivos e um levantamento 19 

realizados por uma comissão de conselheiros apontou que este é o quarto período 20 

consecutivo que Sr. Wilton participa do Conselho. O Sr. Wilton informou que, segundo a 21 

procuradoria jurídica da UEPG esta regra não se aplica ao conselheiro suplente e que outra 22 

correspondência foi enviada à Fundação de Cultura ratificando a sua indicação como 23 

representante suplente da UEPG. O conselheiro Cirillo informou que a FMC ainda não havia 24 

recebido esta comunicação. Os conselheiros Hélcio Kovaleski e Rafael Schoenherr interpretam 25 

a referida regra como válida para todos os conselheiros tanto titulares como suplentes. O 26 

conselheiro CirilloBarbisan sugeriu que temos que aguardar a chegada da correspondência da 27 

UEPG e submetê-la a um parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município para uma 28 

decisão embasada nas normas vigentes.2Cancelamento de edital: em virtude da falta de 29 

inscrições para o edital 012/2018 – Concurso Campos Visuais de Seleção de Exibidores para 30 

circulação de Vídeos em Ponta grossa e na região dos Campos Gerais, este edital foi cancelado 31 

e o valor previsto para a premiação e despesas de execução retornam para a rubrica do 32 

segmento de Foto-Cine-Vídeo para uso em outros editais. 3 Prorrogação de prazo de 33 

inscrição de edital: em virtude da pequena adesão ao edital 018/2018 1ª Exposição de 34 

Novos Artistas de Ponta Grossa as suas inscrições foram prorrogadas do dia 30 de maio para o 35 

dia 08 de junho. Com relação do Edital de circulação de Espetáculos de Teatro, Circo e Dança,o 36 

Sr. Claudiney da Silva Maia pediu a palavra para informar que realizou a inscrição do seu 37 

projeto de circulação de espetáculo circense na plataforma indicada pelo edital, recebeu a 38 

notificação de que seu projeto foi enviado com sucesso e recebeu com estranheza a notícia de 39 

que seu projeto não estava relacionado entre os inscritos. Foi informado que apenas oito 40 

projetos estão concorrendo ao edital de circulação de espetáculos de teatro, circo e dança e 41 

nenhum destes projetos é da área de circo. Decidiu comparecer à reunião do CMPC para falar 42 

com o representante do segmento, Sr. Robert Salgueiro, que não compareceu a reunião, para 43 

solicitar a prorrogação do prazo de inscrição para que os proponentes que tiveram o mesmo 44 

problema possam refazer as suas inscrições, pois o sistema de cadastramento das propostas 45 

não envia e-mails aos proponentes confirmando e identificando a inscrição. Após discussão de 46 

várias possibilidades sobre o assunto ficou decidido que os conselheiros das áreas de teatro, 47 

circo e dança, avaliarão a proposta e decidirão sobre esta solicitação.4Homologação de 48 

comissões julgadoras: foram homologadas as comissões julgadoras para o edital de 49 
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circulação de espetáculos de Teatro, Circo e Dança e o Concurso “Culturas da Vila”. 5Novos 50 

editais: o Conselheiro Rafael Schoenherr propôs a realização de um Concurso de Fotografia 51 

tendo como tema o Festival Universitário da Canção, utilizando recursos remanescentes do 52 

segmento de Foto-Cine-Vídeo. Os conselheiros Hélcio Kovaleski e Márcio Antunes propuseram 53 

a realização de um edital para fomento da produção de textos teatrais também com recursos 54 

remanescentes e ambos foram aprovados. O texto dos novos editais serão enviados à 55 

Procuradoria Geral do Município para análise e publicação.6 Fundo Municipal de Cultura: 56 

Os conselheiros solicitaram ao Departamento Administrativo da Fundação Municipal de 57 

Cultura a apresentação do extrato da aplicação financeira do Fundo Municipal e Cultura.7 58 

Preservação dos Bens Imateriais: A senhora ElezabethJohassenn propôs a elaboração de 59 

legislação municipal de preservação dos bens culturais imateriais da cidade. O conselheiro 60 

CirilloBarbisan sugeriu que a APPAC proponha uma minuta para base do documento que 61 

receberá contribuições no processo de construção desta legislação, que será discutida 62 

posteriormente no CMPC e com a comunidade.8Consciência Negra:A senhora Tânia Mara e o 63 

Senhor Amazonas Batista relataram que estão encontrando muitas dificuldades na 64 

preservação e difusão da cultura afro-brasileira na cidade de Ponta Grossa e que no ano de 65 

2018 o foco da Sociedade Afro Brasileira Cacique Pena Branca é a realização da Semana as 66 

Consciência Negra no mês de novembro e convidaram os conselheiros a colaborarem com a 67 

programação.9Próxima Reunião:Ficou definida para o dia 09 de julho de 2018 a próxima 68 

reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e 69 

segunda chamada às 18h30 na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a 70 

tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz CirilloBarbisan redigida e assinada 71 

pelos conselheiros presentes: 72 

Luiz CirilloBarbisan (suplente) _______________________________________________________________________ 73 

Rafael Shoemherr (titular) _____________________________________________________________________________ 74 

Hélcio L. W. Kovaleski (titular) _______________________________________________________________________ 75 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) _________________________________________________________________ 76 
 77 
 78 


