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Aos 05 dias do mês de novembro 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), Luiz CirilloBarbisan (FMC), Sandra Borsoi (UEPG), Ricardo Santos 8 

Franco (SESI), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (CME), Gabriele de Lima Manique Barreto 9 

(APPAC),GeorgeanaLanziniVendrami (Música),  Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Hélcio L. 10 

W. Kovaleski (Teatro), Márcio Fabiano Antunes (Teatro). Justificou sua ausência a 11 

Sra.ElizabethJohanssen.  Abrindo a reunião o presidente Fernando Durante deu as boas vindas 12 

a todos e em seguida colocou em discussão os assuntos da pauta.1 Aprovação da atada 13 

reunião anterior: Foi aprovada a ata da reunião197, a qual foi imediatamente assinada pelos 14 

presentes. O conselheiro Ricardo Santos Franco que chegou após a aprovação, solicitou que 15 

fosse alterado o item 9 da ata 197, informando que a contribuição aoplano de governo do 16 

futuro governador, além da FIEP teve a participação de todas as entidades que compõe 17 

mesmo grupo. O secretário CirilloBarbisan informou que esta alteração constará da próxima 18 

ata, visto que a ata 197 já foi assinada.2Carta de Guarapuava: o CMPC aprovou  manifestação 19 

de apoio à Carta de Guarapuava, exarada da última reunião do Conselho Estadual de Cultura 20 

do Paraná, realizadaem 16 de outubro naquela cidade, que será enviada ao futuro governador 21 

do Estado do Paraná. A carta“manifesta irrestrito e unânime apoio à manutenção da 22 

Secretaria de Estado da Cultura – SEEC e suas unidades vinculadas, organizada e 23 

sistematizada como unidade orçamentária independente, visando consolidar as políticas 24 

públicas até o momento conquistadas, universalizando seus programas eações, contidas no 25 

Plano Estadual de Cultura (Lei 19.135/2017). As políticas culturais visam nãosóavalorização 26 

das artes, expressões, manifestações tradicionais epopulares, facilitando o acesso,permitindo 27 

condições e meios de produção, garantindo a participação e o diálogo com a sociedade civil, 28 

mas também estão diretamente ligadas à ampliação do desenvolvimento econômico, por meio 29 

da geração de empregos diretos e indiretos e da economia criativa que, segundo dados do 30 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento, representa 2,64% do PIB nacional, com 31 

perspectiva de crescimentopara 4,6% até 2021, superando os 4,2% de expectativa de 32 

crescimento mundial. Conforme pesquisa da Federação da Indústria do Rio de 33 

Janeiro(FIRJAN) de 2014, o avanço da economia criativa chegou a 69,8% entre 2003 e 2013, 34 

acima dos 36,4% crescimento do PIB no mesmo período. Consideramos que a garantia da 35 

Secretaria Estadual de Cultura é de fundamental importância para a governança moderna m 36 

com perspectiva contemporânea que certamente servirá de referência nacional”. 3 Edital 022 37 

“Concurso para seleção de Projetos sobre Expressões e Manifestações da Cultura Afro-38 

Brasileira”:O conselheiro Eduardo Godoyinformou aos presentes que o Edital 022 foi 39 

avaliado pela comissão formada pelos professoresDéborah Bittencourt, Edson Silva e Saulo 40 

Rosa. Este foi o edital com maior adesão dos que foram lançados no ano de 2018, com a 41 

inscrição de 33 (trinta e três) propostas abrangendo atividades bem diversificadas. Os 42 

projetos aprovados serão realizados durante a Semana da Consciência Negra e a programação 43 

cultural gerada por eles será apresentada em diversos espaços da cidade.4 Avaliação dos 44 

relatórios de prestação de contas dos Editais de Circulação de Espetáculos de Teatro, 45 

Circo, Dança e Música: os conselheiros Eduardo Godoy, Hélcio Kovaleski e 46 

GeorgeanaVendramiinformaram aos presentes que os proponentes dos projetos 47 

apresentaram relatórios consistentes da realização das propostas culturais aprovadas, com 48 

exceção “Al duo” do proponente Leonardo Souza Taques, de circulação demúsica e o projeto 49 
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“Amores de Machado e Assis” do proponente Carlos Alexandre de Andrade, de circulação de 50 

teatro, que apresentaram relatórios deficientes e não demonstraram empenho em chegar a 51 

um maior número de espectadores e de diversificação de locais de apresentação, visto que os 52 

editais previam a circulação de espetáculos. Os Conselheiros Hélcio Kovaleski e Márcio 53 

Antunes pontuaram que nos próximos editais há que se prever formas de fiscalização e 54 

comprovação da realização e qualidade dos espetáculos. A conselheira Sandra Borsoi propôs a 55 

notificação aos proponentes para que completem a programação ainda não realizada e 56 

complementem o relatório, dentro do que preconiza o edital para não abrir precedentes para 57 

futuras ações jurídicas. A proposta foi aprovada.5 Avaliação dos Editais: o conselheiro Rafael 58 

Schoenherr fez um relato da exibição dos documentários do Edital 013 “Culturas da Vila”, 59 

realizado no Teatro Ópera. Naquela ocasião os depoimentos do público presente, que além 60 

dos alunos das oficinas, abrangia a administração da escola, professores, pais de alunose a 61 

comunidade, evidenciou a importância e o alcance do Edital e a potencialidade de 62 

transformação das pessoas e da comunidade envolvida. Os depoentes foram convidados a 63 

participar da próxima Conferência Municipal de Cultura para relatarem, naquele fórum, 64 

assuas experiências e impressões sobre o processo e o resultado das oficinas de vídeo.O 65 

conselheiro Hélcio apresentou aos demais membros do conselho uma planilha com a 66 

compilação de dados referentes aos projetos aprovados para o edital de circulação de 67 

espetáculos de teatro, circo e dança, com o número de apresentações de cada projeto, o 68 

número de espectadores por sessão, a quantidade de locais em que cada espetáculo foi 69 

apresentado, a relação de custo por espectador de cada projeto e de todo o edital. Esta 70 

planilha tem o objetivo de dar um panorama geral dos resultados do edital e oferecer 71 

informações para aprimorar as próximas edições, buscando um melhor resultado artístico-72 

cultural e também um melhor retorno do investimento.O conselheiro Rafael sugeriu uma 73 

reunião entre conselheiros, artistas, empreendedores e comunidade para avaliação de todos 74 

os editais. Com apresentação de mapas numéricos de público atingido em cada ação cultural, 75 

quais bairros foram contemplados, quais espaços foram utilizados, com o perfil do 76 

proponente, o perfil do público, o cálculo da relação de custo/benefícioe outras informações 77 

relevantes. Sugeriu também a realização de um evento para prestação de contas para a 78 

comunidade de todos os resultados dos editais.6Análise do Plano Municipal de Cultura: o 79 

Conselheiro Hélcio propôs aos conselheiros que estudem a Lei que instituiu o Plano Municipal 80 

de Cultura e façam uma análise, para definição de ações prioritáriasque nortearão os futuros 81 

editais. 7Saldo do Fundo Municipal de Cultura: o presidente Fernando Durante apresentou 82 

o extrato da conta do Fundo com a movimentação do mês de outubro, informando que o saldo 83 

na data de 31 de outubro de 2018 é de R$ 156.308,52 incluindo o valor de R$ 286,22 que foi o 84 

rendimento da aplicação referente ao mês de outubro. Informou também que há ainda várias 85 

despesas com pagamento de prêmios e comissão julgadora de vários editais que estão em 86 

andamento, que serão descontadas deste valor. 8 Uso dos saldos do Fundo Municipal de 87 

Cultura dos segmentos que perderam seus representantes por faltas sem justificativas: 88 

sobre este assunto várias alternativas foram aventadas e que precisam ser melhor avaliadas. 89 

Decidiu-se fazer uma consulta à Procuradoria Geral do Municípiosobre a forma legal de 90 

utilização destes saldos.9Próxima Reunião: ficou definida para o dia 10 de dezembro de 91 

2018 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, em primeira chamada às 92 

18h00 e em segunda chamada às 18h15, na sede da Fundação Municipal de Cultura.Nada mais 93 

havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz CirilloBarbisanredigida e 94 

assinada pelos conselheiros presentes: 95 

Fernando Durante (presidente)_______________________________________________________________________ 96 

Eduardo José de Godoy (titular) _______________________________________________________________________ 97 
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Luiz CirilloBarbisan (suplente) _______________________________________________________________________ 98 

Sandra Borsoi (titular) _________________________________________________________________________________ 99 

Ricardo Santos Franco (titular) ________________________________________________________________________ 100 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ________________________________________________________ 101 

Gabriele de Lima Manique Barreto (suplente) _______________________________________________________ 102 

GeorgeanaLanziniVendrami (titular)________________________________________________________________ 103 

Rafael Shoenherr (titular) _____________________________________________________________________________ 104 

Hélcio Luiz Wendel W. Kovaleski (titular) ____________________________________________________________ 105 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) ___________________________________________________________________ 106 
 107 
 108 


