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ATA Nº 196 – 10 DE SETEMBRO DE 2018 2 

 3 

Aos 10 dias do mês de SETEMBRO de 2018, às 18h30, nas dependências da Fundação 4 

Municipal de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, 936 - Centro, realizou-se a reunião 5 

ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, 6 

assinando a lista de presenças, os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), 7 

Eduardo Godoy (FMC), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (CME), Elizabeth Johansen 8 

(APPAC), Georgeana Lanzini Vendrami (Música),Fábio Mauricio Holzmann Maia (Literatura), 9 

Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Hélcio L. W. Kovaleski (Teatro) e Márcio Fabiano 10 

Antunes (1º suplente de Teatro). Participaram também, como ouvintes, Saulo Rosa 11 

(representando o Núcleo Regional de Educação e o Instituto Sorriso Negro) e Vinicius R. Silva 12 

(representando a Sociedade Afro-Brasileira Cacique Pena-Branca). 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 ata: Foi aprovada, por unanimidade, a ata da 15 

reunião 195, motivo de elogios dos conselheiros. 2 Justificativas de ausências: Os 16 

conselheiros aprovaram, por unanimidade, as justificativas de ausências dos seguintes 17 

conselheiros: Ricardo Santos Franco (SESI), por motivo de compromissos de trabalho; e Luiz 18 

Cirillo Barbisan (1º suplente da FMC), por motivo de saúde. 3Avaliação de faltas: O 19 

conselheiro Eduardo Godoy apresentou aos presentes a tabela constando todas as presenças, 20 

faltas e faltas justificadas dos integrantes do CMPC na gestão 2017-2019 (reuniões 185 a 196), 21 

como consta no Anexo I desta ata. Levando em consideração o art. 13º da Lei nº 10.718/2011, 22 

que prevê que “o  órgão  ou  entidade  que  não  se  fizer  representar  por  três  reuniões  23 

consecutivas  ou  cinco alternadas, sem a devida justificativa, será notificado pelo CMPC, 24 

comunicando a perda da representação no mandato vigente”, foi aprovado que, a partir da 25 

próxima reunião, perderão representatividade nesta gestão (que seguirá até abril de 2019), a 26 

Fundação Municipal de Turismo (12 faltas alternadas), o Instituto Sorriso Negro dos Campos 27 

Gerais (3 faltas consecutivas) e o segmento de Artes Visuais (6 faltas, sendo 5 delas 28 

consecutivas). Ficou definido ainda que serão notificados, como sinal de alerta devido ao 29 

grande número de faltas, o segmento de Literatura (4 faltas alternadas), o segmento de Circo e 30 

Dança (4 faltas, sendo 2 delas consecutivas) e o segmento de Artes Populares (3 faltas, sendo 31 

2 delas consecutivas). Destacou-se ainda a participação em 100% das reuniões dos segmentos 32 

de Teatro e de Cine-Foto-Vídeo. 4 Relatório dos premiados nos editais 2018: O conselheiro 33 

Eduardo informou aos demais que foram divulgados os resultados de mais dois editais. O 34 

conselheiro Rafael Schoenherr falou sobre o sucesso dos editais 010 (documentários sobre 35 

festas e eventos populares) e 019 (fotografias de eventos musicais), pela qualidade com que 36 

foram abordadas as temáticas propostas. Ambos editais tiveram a divulgação dos resultados 37 

em evento público no dia 31 de agosto, no auditório B do Cine-Teatro Ópera, com a presença 38 

de grande parte dos inscritos. Agora, está em aberto apenas os editais 014 (contos) e 015 39 

(crônicas), que tiveram baixíssima procura. Definiu-se que o conselheiro Fábio Holzmann irá 40 

solicitar o apoio da Academia de Letras dos Campos Gerais para a avaliação dos 5 textos que 41 

serão homologados. Caso haja textos com qualidade para serem premiados ou concedidas 42 

menções honrosas, estes serão publicados juntamente com as antologias de 2013, 2014 e/ou 43 

2015, que ainda não foram publicadas, minimizando os custos para o Fundo Municipal de 44 

Cultura e garantindo a publicação, como prevista em edital. Acerca dos demais editais, foi 45 

apresentada a relação dos vencedores e jurados, que segue como Anexo II e Anexo III a esta 46 

ata. 5 PROMIFIC: O conselheiro Eduardo informou que a alteração da Lei nº 11.217/2012, 47 

aprovada na última reunião do CMPC, foi encaminhada à Procuradoria Geral do Município. 48 
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Esta despachou para a Secretaria Municipal da Fazenda, que, por sua vez, encaminhou para a 49 

Diretoria do Tesouro Municipal. Nos próximos dias a equipe da FMC encaminhará aos 50 

conselheiro a minuta para criação do Decreto que irá regulamentar esta lei. 6 Plano 51 

Municipal de Cultura (PMC): O conselheiro Hélcio Kovaleski informou que se reuniu com os 52 

conselheiros Luiz Cirillo Barbisan e Maria de Fátima Pacheco para iniciar a construção de uma 53 

minuta de cronograma de execução das metas e ações do PMC. Ele disse que recebeu, 54 

inclusive, uma relação com os programas e projetos em execução atualmente, porém, sugeriu 55 

adiar a atividade para 2019. O conselheiro Rafael discordou, mostrando preocupação de 56 

chegar em 2019 sem nenhum planejamento minimamente construído. O presidente Fernando 57 

sugeriuque a comissão especial (formada por Hélcio, Cirillo, Maria de Fátima e Rafael) traga as 58 

sugestões de cronograma na reunião de novembro, bem como se encaminhe a todos os 59 

conselheiros o texto aprovado do Plano Municipal de Cultura. Ficou assim decidido. 7 Mostra 60 

de Arte Popular: O presidente Fernando informou que Ponta Grossa foi a única cidade a 61 

aprovar três projetos para participação na Mostra de Arte Popular, a ser realizada no mês de 62 

outubro de Guarapuava, sendo eles: a exibição dos mini-docs produzidos pelo projeto 63 

Benzedeiras de Ponta Grossa; a apresentação do grupo Senhores da Música, por meio do 64 

projeto Sons da Terra; e o show AfroSambas, do grupo Novos Malandros e convidados. 8 65 

Grupo de Teatro: O presidente Fernando disse também que o edital para seleção dos 66 

bolsistas que integrarão o Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa no primeiro semestre de 67 

2019 deverá ser publicado ainda este ano. A FMC está em contato avançado para que a 68 

direção do primeiro espetáculo seja feita pelo premiado diretor curitibano Edson Bueno. O 69 

texto deverá ser a partir de uma das obras do escritor Miguel Sanches Neto, que já liberou a 70 

adaptação gratuitamente. 9 Hino e Marcha: No feriado do dia 15 setembro, às 20h, no Cine-71 

Teatro Ópera, a Orquestra Sinfônica Cidade de Ponta Grossa e o Coro Cidade de Ponta Grossa 72 

farão o lançamento das novas gravações do Hino e da Marcha à Ponta Grossa. 10 Profice e Lei 73 

Rouanet: O conselheiro Eduardo sugeriu que o CMPC se posicione em relação ao resultado da 74 

segunda edição do PROFICE, que destinou mais de R$ 4,6 milhões a 6 projetos de Curitiba, não 75 

restando praticamente nada a projetos de outras cidades de médio e grande parte do Paraná. 76 

O presidente Fernando e o conselheiro Hélcio contaram que o assunto foi pauta também da 77 

reunião do Conselho Estadual de Cultura, mesmo que de forma atropelada. O conselheiro 78 

Rafael defendeu a proposta e sugeriu buscar o apoio e manifestação de outros conselhos 79 

municipais. O presidente Fernando argumentou ainda que é necessária uma campanha de 80 

conscientização para que os recursos da Lei Rouanet permaneçam em Ponta Grossa e que se 81 

busque incentivar o aumento no número de incentivadores pessoas físicas. O conselheiro 82 

Rafael sugeriu promover uma campanha junto à OAB e outras entidades de classe. Foi 83 

aprovada a manifestação oficial do CMPC em relação ao PROFICE e o início de uma proposta 84 

de campanha para a Lei Rouanet. 11 Festival de Cultura Afro-Brasileira: O ouvinte Vinicíus 85 

e o conselheiro Eduardo apresentaram a proposta do Festival de Cultura Afro-Brasileira 2018, 86 

a ser realizado de 20 a 25 de novembro, envolvendo diversas ações de valorização da 87 

população negra e combate ao racismo, como palestras, oficinas, shows musicais, contação de 88 

histórias, exposições artísticas e exibições de cinema com debate. Para a total realização do 89 

evento, foi solicitado o apoio do CMPC no valor de R$ 9.900,00 por meio do Fundo Municipal 90 

de Cultura. Os conselheiros qualificaram a proposta e o mérito, porém, demonstraram 91 

preocupação com a legalidade do apoio solicitado. O conselheiro Hélcio indagou sobre o 92 

repasse de recursos sem a publicação de editais. A conselheira Georgeana levantou a questão 93 

do apoio ter sido solicitado por uma entidade que possui representatividade dentro do 94 

Conselho. Para dirimir as dúvidas e buscar uma possível solução legal, ficou definido que o 95 

CMPC fará uma reunião extraordinária no dia 24 de setembro, às 18h30, neste mesmo local, 96 
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para tratar deste assunto. 12 Teatro: O conselheiro Hélcio disse que está em conversação 97 

com o Núcleo Regional de Educação buscando efetivar uma parceria para a realização do 98 

Festival Estudantil de Teatro a partir dos espetáculos que já são montados por alunos das 99 

escolas estaduais. Desta forma, os recursos remanescentes do segmento de Teatro no Fundo 100 

Municipal de Cultura poderão ser destinados a este festival, otimizando e incentivando tais 101 

espetáculos. O conselheiro informou ainda que foi realizado o Fórum Setorial de Teatro no dia 102 

23 de agosto, no Centro de Cultura, com baixa participação. A segunda etapa do Fórum será 103 

marcada em breve, com a participação da presidente do SATED/PR, Eliane Berger, e será feito 104 

o convite também a outros profissionais da região, como forma de ampliar as discussões 105 

sobre o Plano Setorial de Teatro, integrante do Plano Estadual de Cultura, bem como a 106 

regulamentação da profissão de artista e outros assuntos pertinentes à classe. 13 Moção de 107 

aplauso: O conselheiro Hélcio sugeriu que o CMPC conceda uma moção de aplauso ao 108 

fotógrafo Domingos Silva Souza, pioneiro da fotografia em Ponta Grossa e proprietário do 109 

Foto Elite, que está se mudando da cidade. A moção foi aprovada por unanimidade. O 110 

presidente Fernando sugeriu ainda que, caso ele ainda não tenha o título de Cidadão 111 

Honorário de Ponta Grossa, o CMPC solicite à Câmara Municipal que se outorgue tal honraria. 112 

14 Exposição: O conselheiro Rafael convidou a todos para a exposição ‘Ni Olvido, Ni Perdón’, 113 

do fotojornalista Tui Guedes, que abre no dia 13 de setembro, às 19h, e seguirá até 27 de 114 

setembro, no Centro Europeu. As 30 imagens da mostra são um registro dos últimos três anos 115 

de trabalho do autor com o resgate e a preservação da memória fotográfica das vítimas e dos 116 

desaparecidos durante a ditadura militar argentina.11 Próxima Reunião: Ficou definida para 117 

o dia 08 de outubro de 2018 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, 118 

com primeira chamada às 18h e segunda chamada às 18h30 na sede da Fundação Municipal 119 

de Cultura. Já a reunião do mês de novembro ficou alterada para o dia 05 de novembro, em 120 

decorrência de agenda já programada para a 4ª Audiência Pública do Plano Diretor do 121 

Município. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Eduardo 122 

Godoy redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 123 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 124 

Eduardo José de Godoy (titular) _______________________________________________________________________ 125 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ________________________________________________________ 126 

Elizabeth Johansen (titular) ___________________________________________________________________________ 127 

Georgeana Lanzini Vendrami (titular)_________________________________________________________________ 128 

Rafael Schoenherr (titular) ____________________________________________________________________________ 129 

Fábio Mauricio Holzmann Maia (titular) ______________________________________________________________ 130 

Hélcio Luiz Kovaleski (titular) _________________________________________________________________________ 131 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) ___________________________________________________________________ 132 


