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ATA Nº 199 – 10 DE DEZEMBRO DE 2018 2 

 3 

Aos 10 dias do mês de dezembro 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: Fernando Durante (Presidente), Eduardo Godoy (FMC), 7 

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

(CME), Elizabeth Johanssenn (APPAC),GeorgeanaLanziniVendrami (Música),  Rafael 9 

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

(Teatro).  Abrindo a reunião o presidente Fernando Durante deu as boas vindas a todos e em 11 

seguida colocou em discussão os assuntos da pauta.1 Aprovação da ata da reunião 12 

anterior: Foi lida e aprovada a ata da reunião 198.2 Saldo do Fundo Municipal de Cultura: 13 

o presidente Fernando Durante apresentou o extrato da conta do Fundo com a movimentação 14 

do mês de outubro, informando que o saldo na data de 30 de novembro de 2018 é de R$ 15 

120.308,52 incluindo o valor de R$ 286,22 que foi o rendimento da aplicação referente ao mês 16 

de outubro. Informou também que há ainda várias despesas com pagamento de prêmios e 17 

comissão julgadora de vários editais que estão em andamento, que serão descontadas deste 18 

valor.3. Avaliação do Edital de Circulação de Música: aconselheira 19 

GeorgeanaVendramiapresentou aos demais membros do conselho uma planilha com a 20 

compilação de dados referentes aos projetos aprovados para o edital de circulação de 21 

espetáculos de música, com o número de apresentações de cada projeto, o número de 22 

espectadores por sessão, a quantidade de locais em que cada espetáculo foi apresentado, 23 

entre outras informações. Avaliou que o edital cumpriu com os seus objetivos e enfatizou que 24 

nos próximos editais deve-se focarna inclusão de “novas plateias”, ou seja, incentivar os 25 

proponentes para que busquemlevar os espetáculos para as periferias ou mesmo trazer 26 

pessoas que não tem acesso e esse tipo de espetáculo, quando os espetáculos necessitarem de 27 

condições técnicas especiais para sua plena realização.Sugeriu que os editais devam conter de 28 

forma clara os requisitos mínimos e informações necessárias para um relatório de atividades 29 

consistente e uma prestação de contas fidedigna, que possam gerar parâmetros de 30 

comparação e avaliação dos resultados, visando a evolução do processo preconizado no Plano 31 

Municipal de Cultura. Quanto ao relatório de atividades do projeto “Al Duo” do proponente 32 

Leonardo Souza Taques, informou que o proponente enviou mais informações, mas ainda 33 

inconclusivas. Decidiu-se solicitar a apresentação de declarações dos responsáveis pelos 34 

espaços onde os espetáculos foram realizados, com data, horário, número de espectadores e 35 

avaliação da atividade, a identificação das fotos e a identificação dos comentários avaliativos 36 

inseridos no relatório, para a liberação da segunda parcela do prêmio.Também ficou decidido 37 

que os relatórios aprovados com ressalva devemgerarparâmetro negativo para seus 38 

proponentes nos critérios de desempate no julgamento dos próximos editais.4 Avaliação dos 39 

Editais de Cibe-Foto-Vídeo: o conselheiro Rafael Schoenherrapresentou ao CMPC uma 40 

planilha semelhante às já apresentadas pelos representantes da área do Teatro e da Música e 41 

ressaltou o alcance e o poder de transformação nos participantes e nas comunidades 42 

contempladas pelas atividades deste edital, que tem um grande potencial multiplicador e 43 

difusor de conhecimento,gerando material de preservação da memória e do patrimônio 44 

material e imaterial de nossa cidade. 5 Decreto de alteração dos Membros do CMPC: O 45 

presidente Fernando Durante informou que o decreto de alteração da composição do CMPC já 46 

foi autorizado pelo prefeito e encontra-se na Procuradoria Legislativa para as providências. A 47 

conselheira Elizabeth Johanssennperguntou, levando em conta o parágrafo único do artigo 5º 48 

da Lei 10.718/2011, que diz que os mandatos dos conselheiros terá duração de dois anos, 49 
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podendo ser reconduzidos de forma consecutiva apenas uma vez,e também considerando que 50 

alguns conselheiros foram nomeados e empossados depois de decorrido mais da metade do 51 

atual mandato, se esses conselheirospoderão ser reconduzidos duas vezes por terem 52 

perdidomais da metade da sua atuação no conselho pela demora dos trâmites legais? Decidiu-53 

se encaminhar esta demanda à Procuradoria Jurídica do Município para esclarecer esta 54 

situação.6 Uso dos saldos do Fundo Municipal de Cultura dos segmentos que perderam 55 

seus representantes por faltas sem justificativas: Decidiu-se que os valores remanescentes 56 

do Fundo Municipal de Cultura para o ano de 2018, dos quatro segmentos culturais que 57 

perderam seus representantes por ultrapassar o número de faltas sem justificativas nas 58 

reuniões do CMPC, a saber: Literatura R$ 30.500,00, Artes Plásticas R$ 27.100,00,Artes 59 

Populares R$ 13.500,00 e Circo e Dança R$ 7.000,00, num total de R$ 78.100,00 ,será dividido 60 

igualmenteentre os segmentos de Teatro, Música e Cine-Foto-Vídeo que terão cada um o valor 61 

de R$ 26.033,33. 7 Análise do Plano Municipal de Cultura: o Conselheiro Hélcio propôs aos 62 

conselheiros que estudem a Lei que instituiu o Plano Municipal de Cultura e façam uma 63 

análise, para definição de ações prioritárias que nortearão os futuros editais. 8Retificação da 64 

ata 197: o conselheiro Ricardo Santos Franco solicitou que fosse incluído no item 09 da ata 65 

197, que o documento intitulado “Políticas Estratégicas em Apoio ao Desenvolvimento do 66 

Paraná” foi assinado por representantes das seguintes entidades:Fecomércio-Pr, FAEP, FIEP, 67 

ACP, FETRANSPAR, FECOOPAR e FACIAP.9 Próxima Reunião: ficou definida para o dia 11 de 68 

fevereiro de 2019 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, em primeira 69 

chamada às 18h00 e em segunda chamada às 18h15, na sede da Fundação Municipal de 70 

Cultura.Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz 71 

CirilloBarbisanredigida e assinada pelos conselheiros presentes: 72 

Fernando Durante (presidente)_______________________________________________________________________ 73 

Eduardo José de Godoy (titular) _______________________________________________________________________ 74 

Luiz CirilloBarbisan (suplente) _______________________________________________________________________ 75 

Ricardo Santos Franco (titular) ________________________________________________________________________ 76 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ________________________________________________________ 77 

Elizabeth Johanssenn (titular) _______________________________________________________ 78 

GeorgeanaLanziniVendrami (titular)________________________________________________________________ 79 

Rafael Shoenherr (titular) _____________________________________________________________________________ 80 

Hélcio Luiz Wendel W. Kovaleski (titular) ____________________________________________________________ 81 

Márcio Fabiano Antunes (suplente) ___________________________________________________________________ 82 
 83 
 84 
 85 


