
 

1 

 

  1 

ATA Nº 197 – 08 DE OUTUBRO DE 2018 2 

 3 

Aos 08 dias do mês de outubro de 2018, às 18h30, nas dependências da Fundação Municipal 4 

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

Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando a lista de 6 

presenças, os seguintes conselheiros: Eduardo Godoy (FMC), Luiz Cirillo Barbisan (FMC), 7 

Sandra Borsoi (UEPG), Ricardo Santos Franco (SESI), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues 8 

(CME), Elizabeth Johanssen (APPAC), Tânia Mara Batista (SABCPB), Georgeana Lanzini 9 

Vendrami (Música),  Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Robert Williams Vargas Salgueiro 10 

(Dança e Circo),Hélcio L. W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro) participou 11 

também o Sr. Amazonas Antonio de Jesus Batista Junior. Justificou sua ausência o presidente 12 

Fernando Durante por motivo de saúde.  Abrindo a reunião o conselheiro Eduardo Godoy deu 13 

as boas vindas a todos e em seguida colocou em discussão os assuntos da pauta.1 Aprovação 14 

de atas: Foram aprovadas as atas das reuniões 196 e da reunião de Comissão realizada no dia 15 

24 de setembro. 2 Alteração da representação da UEPG no CMPC: o Conselheiro Eduardo 16 

Godoy informou que a Universidade Estadual de Ponta Grossa enviou o ofício 252 datado de 17 

13 de setembro, indicando a Senhora Sandra Borsoi (titular) e o Senhor Niltonci Batista 18 

Chaves (suplente) como seus novos representantes no Conselho Municipal de Política 19 

Cultural. A nova conselheira Sandra Borsoi foi recepcionada pelos demais membroscom votas 20 

de sucesso na gestão do Departamento de Cultura da PROEX e na sua atuação no CMPC. O 21 

conselheiro Hélcio Kovaleski lembrou a todos que terá que se providenciar um novo decreto 22 

de nomeação dos conselheiros, agora que a Lei que alterou a composição do Conselho foi 23 

sancionada e que todos os membros das novas entidades incluídas foram indicados. O 24 

Departamento de Cultura da FMC providenciará o documento.3 Análise do Edital 022 25 

“Concurso para seleção de Projetos sobre Expressões e Manifestações da Cultura Afro-26 

Brasileira”:Como resultado da reunião de comissão realizada no dia 24 de setembro, após 27 

debates sobre a viabilização da programação do Festival de Cultura Afro-Brasileira que será 28 

realizado na segunda quinzena do mês de novembro, através de edital de concurso para a 29 

seleção de projetos sobre expressões e manifestações da cultura Afro-Brasileira, decidiu-se 30 

que: 1) o referido edital contará com recursos da ordem de R$ 20.900,00 (vinte mil e 31 

novecentos reais) do Fundo Municipal de Cultura, referente ao saldo do setor de Artes Visuais; 32 

2) desse valor R$ 900,00 serão destinados para pagamento de comissão julgadora e R$ 33 

20.000,00 para o pagamento de premiação; 3) o edital premiará de 07 (sete) projetos, com 34 

dois prêmios no valor de R$ 4.000,00, dois prêmios no valor de R$ 3.000,00 e três prêmios no 35 

valor de R$ 2.000,00; 4) os projetos deverão propor uma série de atividades culturais 36 

(espetáculos, oficinas, exposições, palestras, entre outras) para serem realizadas durante o 37 

período do Festival e apresentar uma planilha orçamentária compatível com os custos das 38 

atividades propostas para que seja possível avaliar  a abrangência do projeto e a relação 39 

custo/benefício; 5) o edital incentivará a apresentação de projetos multi-setoriais.4 40 

Avaliação de participante do edital 013 “Culturas da Vila”: os conselheiros Rafael 41 

Schoenherr e Eduardo Godoy relataram que o edital 013 “Culturas da Vila” tiveram dois 42 

proponentes selecionados. Um deles foi o Prof. Emerson Luiz Gomes Carneiro com três 43 

projetos aprovados e realizados com a apresentação dos relatórios de atividade e com a 44 

exibição dos videodocumentários marcada para o dia 11 de outubro, às 19h30, no Teatro 45 

Ópera.Para a realização de dois dos seus projetos, o Prof. Emerson encontrou dificuldade em 46 

viabilizar as oficinas em duas comunidades que foram inicialmente elencadas, por falta de 47 

adesão e comprometimento do público alvo e de representante das comunidades. Assim 48 

sendo, de comum acordo entre o Departamento de Cultura, o conselheiro de Cine-Foto-Vídeo 49 
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e o proponente foi autorizada a troca de local e aprogramação fluiu satisfatoriamente.Os 50 

relatórios foram apresentados aos demais membros do conselho, que parabenizaram o 51 

conteúdo, a forma e a organização do material, tendo-se decidido que estes relatórios servirão 52 

de modelo para as futuras prestações de conta dos projetos aprovados via editais do CMPC. 53 

Foi também aprovada a liberação do pagamento da segunda parcela dos prêmios ao Prof. 54 

Emerson. O outro proponente selecionado foi o Sr.Lucas Feld Guimarãescom um projetopara 55 

ser desenvolvido no Colégio Estadual Elias da Rocha, no bairro de Olarias, mas, segundo o 56 

proponente, não houve adesão dos alunos para as oficinas e consequente realização da 57 

programação. Depois de alguma insistência para que o proponente apresentasse então um 58 

outro local ou uma outra comunidade para desenvolver oprojeto, o mesmo propôs trabalhar 59 

com os alunos da UATI – Universidade Aberta da Terceira Idade, no campus central da UEPG. 60 

O edital prevê a realização dos trabalhos em comunidades periféricascom público jovem. 61 

Assim sendo, não foi aprovada esta alteração e levando-se em consideração que o proponente 62 

teve temposuficiente para dar solução adequada para o caso e a data para apresentação dos 63 

vídeos está muito próxima inviabilizando a realização dos trabalhos em tão pouco tempo, 64 

decidiu-se solicitar ao Sr. Lucas Guimarãesa devolução do primeira parcela do prêmio.5 65 

Pagamento da segunda parcela dos prêmios:o conselheiro Eduardo Godoy informou aos 66 

presentes que os projetos aprovados nos editais dos segmentos de música, cine-foto-vídeo, 67 

cultura popular, teatro, dança e circoestão sendo finalizados e alguns já apresentaram os 68 

relatórios de comprovação das atividades propostas, pleiteando o pagamento da segunda 69 

parcela dos respectivos prêmios. Perguntou aos conselheiros se a Fundação Municipal de 70 

Cultura pode pagar a segunda parcela imediatamente após a apresentaçãodorelatório e a 71 

respectiva análise pelo Departamento de Cultura, do cumprimento das metas propostas ou se 72 

a autorização para o pagamento deverá ser referendado em reunião do CMPC. Ficou decidido 73 

que, por ser uma etapa de cunho burocrático e para agilizar orecebimento dos prêmios, a FMC 74 

poderá realizar os pagamentos se os proponentes comprovarem a realização da programação 75 

aprovada. Na sequência os relatórios deverão ser apresentados na primeira reunião do 76 

CMPC.6 Compromisso dos conselheiros:Os conselheiros Márcio Antunes e Georgeana 77 

Vendrami comentaram sobre o desinteresse de participação de alguns conselheiros. Cirillo 78 

avaliou que isto pode ser reflexo da descontinuidade dos pagamentos de prêmios de editais 79 

nos anos de 2013, 2014 e 2015 que deixaram os conselheiros numa situação desagradável 80 

perante os artistas premiados e os participantes dos seus segmentos. Isto acabou 81 

desestimulando a participação dos artistas, empreendedores e da comunidade nas 82 

Conferências  e em consequência algumas pessoas acabaram se elegendo como 83 

representantes de segmentos no CMPC sem muita convicção e compromisso. A partir deste 84 

ano com o Fundo funcionando de forma previsível, os editais sendo realizados e os prêmios 85 

pagosnas datas acordadas e principalmente o resultado cultural dos editais ficando mais 86 

visível para a população, acredita que haja uma maior participação na Conferência e a eleição 87 

de pessoas mais engajadas.7 Reunião ordinária nº 200 do CMPC:O conselheiro Cirillo 88 

informou que a reunião número 200 do CMPC será a primeira de 2019, no mês de fevereiro. É 89 

provável que haja muito poucos, talvez nenhum Conselho de Cultura no país que tenha 90 

realizado 200 reuniões ordinárias. É um marco importante que deve ser comemorado e 91 

divulgado.A conselheira Sandra Borsoi sugeriu a realização de um evento multisetorial no 92 

início de 2019, mostrando a produção dos editais já realizados para atrair mais participantes 93 

para os próximos editais, divulgar a atuação do Conselho e motivar a participação da 94 

comunidade na Conferência. Esta eoutras propostas serão analisadas nas próximas reuniões.8 95 

Saldo do Fundo Municipal de Cultura:o conselheiro Eduardo apresentou o extrato da conta 96 

do Fundo com a movimentação do mês de setembro, informando que o saldo na data de 08 de 97 
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outubro de 2018 é de R$ 184.966,80, incluindo o valor de R$ 300,46 que foi o rendimento da 98 

aplicação referente ao mês de setembro. Informou também que há ainda várias despesas com 99 

pagamento de prêmios e comissão julgadora de vários editais que estão em andamento, que 100 

serão descontadas deste valor.Os conselheiros HélcioKovaleski, Elizabeth Johanssen, 101 

Georgeana Vendrami perguntaram se o valor que sobrar no Fundo Municipal de Cultura no 102 

final do ano terá que ser devolvido para a Prefeitura. Os conselheiros Eduardo e Cirillo 103 

informaram que o orçamento da Fundação Municipal de Cultura de 2018, no que se refere ao 104 

Fundo, foi integralmente realizado no momento em que o valor total do orçamento foi 105 

depositado na conta bancária exclusiva do fundo. O que sobrar ficará na conta e será acrescido 106 

com o valor do orçamento para 2019.O Conselheiro Rafael Schoenherr sugeriu que os valores 107 

remanescentes dos setores de Artes Visuais eLiteratura da ordem de R$ 28.000,00 sejam 108 

destinados a um edital de projetos multisetoriais para realização ainda este ano.O assunto 109 

será melhor avaliado nas próximas reuniões.9Extinção da Secretaria de Estado da 110 

Cultura:O conselheiro Ricardo Santos Franco informou da existência de uma contribuição da 111 

FIEP aoplano de governo do governador eleito, onde foi sugerida a extinção da Secretaria de 112 

Estado da Cultura e anexação da sua estrutura a outra secretaria correlata, como a secretaria 113 

de educaçãopor exemplo. O conselheiro Hélcio informou que esta notícia já chegou ao 114 

Conselho Estadualde Cultura que produziu um documento rechaçando esta ideia.11 Próxima 115 

Reunião: ficou definidapara o dia 05 de novembro de 2018 a próxima reunião do Conselho 116 

Municipal de Política Cultural, em primeira chamada às 18h00 e em segunda chamada às 117 

18h15, na sede da Fundação Municipal de Cultura.Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a 118 

reunião e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan redigida e assinada pelos conselheiros 119 

presentes: 120 

Eduardo José de Godoy (titular) _______________________________________________________________________ 121 

Luiz Cirillo Barbisan (suplente) _______________________________________________________________________ 122 

Sandra Borsoi (titular) _________________________________________________________________________________ 123 

Ricardo Santos Franco (titular) ________________________________________________________________________ 124 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ________________________________________________________ 125 

Elizabeth Johansen (titular) ___________________________________________________________________________ 126 

Tânia Mara Batista (titular)____________________________________________________________________________ 127 

Georgeana Lanzini Vendrami (titular)________________________________________________________________ 128 

Rafael Shoenherr (titular) _____________________________________________________________________________ 129 

Robert Williams Vargas Salgueiro (titular) ___________________________________________________________ 130 

Hélcio Luiz Wendel W. Kovaleski (titular) ____________________________________________________________ 131 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) ___________________________________________________________________ 132 
 133 


