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Aos 09 dias do mês de julho 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), Eduardo Godoy (FMC), 7 

Luiz Cirillo Barbisan (FMC), Ricardo Santos Franco (SESI), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues 8 

(CME), Georgeana Lanzini Vendrami (Música), Fábio Maurício Holzmann Maia (Literatura), 9 

Rafael Schoemherr (Cine-foto-vídeo), Robert Williams Vargas Salgueiro (Dança e Circo),Hélcio 10 

L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro). Participou também a senhora 11 

Elizabeth Johansen (APPAC). Justificaram suas ausências os conselheiros João Luiz dos Santos 12 

(Artes Populares), Tânia Mara Batista e Amazonas Batista (SABCPB).  Abrindo a reunião o 13 

senhor presidente Fernando Durante deu as boas vindas a todos e em seguida colocou em 14 

discussão os assuntos da pauta.1 Aprovação de atas: Foram aprovadas as atas das reuniões 15 

189, 190, 191 e 192 com as alterações sugeridas. 2 Lei que altera a composiçãodo CMPC: 16 

em 14 de junhofoi aprovada a Lei 13.182 que altera a composição do CMPC de acordo com o 17 

que foi deliberado na Conferência Municipal de Cultura de 2017. O ato foi publicado no Diário 18 

Oficial do Município na edição dos dias 1º e 02 de julho de 2018. A referida Lei é retroativa a 19 

26 de abril de 2017.A próxima providência será a retificação do decreto de nomeação dos 20 

conselheiros.3 Representação da UEPG no CMPC: A reitoria da UEPG foi notificada sobre a 21 

impossibilidade de nomeação do Sr. Wilton Paz como suplente do representante titular 22 

daquela instituição, por já estar a três mandatos consecutivos como membro do conselho,  23 

através de ofício ao qual encaminhou a seguinte resposta: “Of.R nº 168 de 19 de junho de 24 

2018. Senhor Presidente. Em atenção ao Of. 299/2018 FMC-CMPC de Vossa 25 

Senhoria.Considerando que o Artigo 5º da Lei 10.718/2011, não veda expressamente que um 26 

conselheiro titular assuma a suplência de outro conselheiro titular em mandato posterior e 27 

considerando também que nossa Universidade encontra-se em período de transição dos 28 

cargos de Reitor e Vice-Reitor, neste momento nos vemos impossibilitados de indicar outro 29 

servidor para ocupar a suplência no Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC. 30 

Colocamo-nos a disposiçãopara quais quer esclarecimentos que se fizerem necessários e 31 

subscrevemo-nos. Atenciosamente, Carlos Luciano Sant’Ana Vargas, Reitor”. Em face a esta 32 

posição da UEPG o Conselho Municipal de Política Cultural deliberou que a UEPG ficará 33 

apenas com o seu representante titular, Sr. Paulo Dias de Mello e aguardará a nova equipe de 34 

gestores assumir os postos de direção da Universidade e indicar o seu suplente. Esta 35 

deliberação tem por objetivo preservar o cumprimento da lei que institui o Conselho sob risco 36 

de poder ver anuladas as decisões e deliberações do CMPC tomadas por um colegiado 37 

composto irregularmente.4 Alteração do Regimento Interno: o conselheiro Cirillo Barbisan 38 

apontou para a necessidade de atualização do Regimento Interno do Conselho para adequá-lo 39 

à sua nova composição. O conselheiro Hélcio Kovaleski sugeriu outras alterações 40 

principalmente no que se refere a prazo e apresentação de motivos relevantes para 41 

justificativa de faltas. Este assunto ficou pautado para a próxima reunião.5Avaliação da 42 

presença dos conselheiros:os conselheiros Hélcio Kovaleski, Márcio Antunes e Rafael 43 

Schoemherr propuseram a avaliação da lista de presença e a constatação das faltas sem 44 

justificativa dos atuais conselheiros para substituí-los pelos seus respectivos suplentes 45 

quando for pertinente.. Numa avaliação preliminar constatou-se que o conselheiro titular do 46 

segmento de música Jesser Taylor já ultrapassou o número de faltas consecutivas e alternadas 47 

sem justificativas e foi definitivamente substituído pela sua suplente, Georgeana Lanzini 48 

Vendrami, que passa a ser a representante titular. A avaliação dos demais membros ficará 49 
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para a próxima reunião.6 Edital Cine-Foto-Vídeo: o Conselheiro Rafael Schoemherr 50 

informou que devido ao curto espaço de tempo a PGM não pode fazer a avaliação do edital 51 

proposto na reunião anterior e propôs alteração de datas de inscrição e de tema, abrangendo 52 

Fotos de Festivais de Música. O conselheiro Eduardo Godoy informou que pode-se aproveitar 53 

a análise da PGM ao edital anterior pois as alterações se referem apenas ao tema e às datas. Na 54 

sequência o conselheiro Rafael informou que o setor de Cine-Foto-Vídeo comprometeu R$ 55 

20.800,00 do valor previsto de R$ 37.500,00 para o segmento em 2018.7 Festival Estudantil 56 

de Teatro:Os conselheiros Hélcio Kovaleski e Márcio Antunes propuseram a realização de um 57 

Festival Estudantil de Teatro com a verba remanescente do edital de circulação para a 58 

infraestrutura do evento. Foi estabelecido um grupo de trabalho formado pelos conselheiros 59 

Hélcio, Cirillo, Márcio e Eduardo para formatar a proposta e apresenta-la na próxima 60 

reunião.8 Prorrogação do edital de Literatura:o conselheiro Fábio Maurício Holzmann Maia 61 

propôs e foi aprovada pelos presentes a prorrogação do Edital do “Concurso Estadual do 62 

Contos – Jovens Talentos”, para otimizar a quantidade de inscritos.9 Avaliaçãodos Editais 63 

2018:os conselheiros Hélcio Kovaleski, Rafael Schoemherr, Eduardo Godoy, Georgeana 64 

Vendrami fizeram uma avaliação preliminar dos editais e ressaltaram a diversidade e a 65 

qualidade das propostas apresentadas para os editais de circulação de espetáculos de música, 66 

teatro, circo e dança e o de realização de oficinas de vídeo, gerando uma boa expectativa 67 

quanto aos resultados artísticos e ao impacto na comunidade.10 Plano Municipal de 68 

Cultura: os conselheiros Rafael Schoemherr, HélcioKovaleski, Georgeana Vendrami, 69 

ressaltaram a necessidade de avaliação da implantaçãodoPlanoMnicipal de Cultura.Como o 70 

orçamento é limitado deve-se fazer uma análise para direcionar os investimentos para ações 71 

prioritárias transversais que possam alavancar várias metas. Foi formado um grupo de 72 

trabalho pelos conselheiros Hélcio Kovaleski, Cirillo Barbisan e Maria de Fátima Rodrigues 73 

para realizar um estudo preliminar para avaliação do Conselho e posteriormenteencaminhar 74 

e discutir parcerias entre todos os entes gestores diretos e indiretos de cultura do município e 75 

as atribuições de cada um deles.11 Programaçãodo FLICAMPOS: o presidente Fernando 76 

Durante e o conselheiro Eduardo Godoy fizeram um relato da programação do Festival 77 

Literário que abrangeu palestras com escritores renomados, exposição no calçadão da Rua 78 

Cel.Claúdio das obras selecionadas para  “Poesia nos Totens Culturais”, contação de histórias, 79 

encontros de vários grupos de interesse na difusão da literatura, entre os quais os Clubes de 80 

Leitura que debatem escritorase temáticas femininas e espetáculos dos mais diversos. 13 81 

Projeto Benzedeiras: o presidente Fernando informou aos presentes que o Projeto 82 

Benzedeiras, que vem sendo desenvolvido pela FMC desde 2016, sob a coordenação da 83 

servidora Maria Czekalski,foi selecionado em âmbito estadual pela Superintendência Regional 84 

do IPHAN, para representar o Paraná na categoria de Patrimônio Imaterial no Prêmio Rodrigo 85 

Melo Franco. 14 Intercâmbio e parceria: o presidente Fernando Durante informou aos 86 

presentes, que durante a última reunião dos dirigentes culturais do Paraná,Ponta Grossa e 87 

mais outras seis cidades; Guarapuava, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçú, Maringá 88 

eLondrina,estão em processo para estabelecer uma parceria entre estes municípiospara 89 

alavancar as suas atividades culturais através de intercâmbios de gestãoe circulação de 90 

espetáculos.15 PROMIFIC:o presidente Fernando Durante e o conselheiro Eduardo Godoy 91 

informaram aos demais presentes quefoi aprovado o valor de R$ 500.000,00, em deduções 92 

fiscais para o ano de 2019,para ser aplicado no Programa Municipal de Incentivo e 93 

Financiamento à Cultura, através de editais.16 Grupo Municipal de Teatro: o conselheiro 94 

Hélcio perguntou comoestá o andamentoda formação do Grupo de Teatro Municipal. O 95 

presidente Fernando Durante  informou que está em fase final a avaliação pela PGM do edital 96 

de seleção de atores para as produções.17 Avaliação do protocolo da cerimônia de 97 
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premiação da Semana da Cultura: o conselheiro Márcio Antunes fez algumas considerações 98 

a respeito do protocolo da cerimônia de outorga dos prêmios da Semana da Cultura que, na 99 

sua opinião, não valorizoudevidamente a trajetória dos homenageados e nãoinformou ao 100 

públicopresente os motivos e as realizações pelas quais aquelas pessoas estavam recebendo 101 

aqueles prêmios e pediu mais atenção e cuidado nas próximas edições.18Próxima Reunião: 102 

Ficou definida para o dia 13 de agosto de 2018 a próxima reunião do Conselho Municipal de 103 

Política Cultural, com primeira chamada às 18h00 horas e segunda chamada às 18h30 na sede 104 

da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata 105 

vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 106 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 107 

Eduardo José de Godoy (titular) _______________________________________________________________________ 108 

Luiz Cirillo Barbisan (suplente) _______________________________________________________________________ 109 

Ricardo Santos Franco (titular) ________________________________________________________________________ 110 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ________________________________________________________ 111 

Elizabeth Johansenn (titular) __________________________________________________________________________ 112 

Georgeana Lanzini Vendrami (suplente)_____________________________________________________________ 113 

Fábio Maurício Holzmann Maia (titular) _____________________________________________________________ 114 

Rafael Shoemherr (titular) _____________________________________________________________________________ 115 

Robert Williams Vargas Salgueiro (titular) ___________________________________________________________ 116 

Hélcio Luiz Wendel W. Kovaleski (titular) ____________________________________________________________ 117 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) _________________________________________________________________ 118 
 119 
 120 


