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Aos 11 dias do mês de fevereiro de 2019, 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),Sandra Borsoi (UEPG), Ricardo Santos Franco (SESI), Maria de 8 

Fátima Pacheco Rodrigues (CME), Elizabeth Johansen (APPAC),GeorgeanaLanziniVendrami 9 

(Música),  Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Hélcio L. W. Kovaleski (Teatro).  Abrindo a 10 

reunião o presidente Fernando Durante deu as boas vindas a todos, desejando um profícuo 11 

trabalho para o ano de 2019 e em seguida colocou em discussão os assuntos da pauta.1 12 

Aprovação da ata da reunião anterior: Foi aprovada a ata da reunião 199. 2 Saldo do 13 

Fundo Municipal de Cultura: o presidente Fernando Durante apresentou o extrato da conta 14 

do Fundo, informando que o saldo na data de 31 de janeiro de 2019 é de R$ 15 

88.040,38incluindo o valor de R$166,49que foi o rendimento da aplicação referente ao mês de 16 

janeiro. 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. Informou também que o valor do orçamento de 2019 para o Fundo, no valor de 19 

R$275.625,00 será depositado na conta do FMC na segunda quinzena do mês de março. 20 

Oconselheiro Eduardo Godoy apresentou aos presentes umaplanilha com todas as atividades 21 

geradas pelos editais financiados pelo FMC no ano de 2018 com datas e locais de 22 

realização.3Conferência Municipal de Cultura:o conselheiro Eduardo Godoy informou que a 23 

Conferência Municipal de Cultura deste ano será realizada entre os dias 03 e 05 de abril, 24 

ocasião em que serão escolhidos os segmentos que terão representação no Conselho, eleitos 25 

os representantes titulares e suplentes destes segmentos e indicados os representantes dos 26 

órgãos governamentais e entidades que tem cadeira no Conselho para o período de maio de 27 

2019 a abril de 2021.Na sequência discutiu-se a necessidade de alteração na Lei que instituiu 28 

o CMPC, para se criar uma forma mais democrática e equilibrada para a participação de 29 

entidades no Conselho, possibilitando acesso e também a substituição daquelas entidades que 30 

desistem de participar. A conselheira Elizabeth Johansen informou que está conduzindo um 31 

trabalho semelhante para a alteração da lei que instituiu o COMPAC e que este trabalho pode 32 

servir de modelo. Como não há tempo hábil para a alteração da Lei até a Conferência, decidiu-33 

se que serão obedecidos os procedimentos em vigor e logo que os novos conselheiros 34 

assumirem,este assunto seja encaminhado.4 Uso dos saldos do Fundo Municipal de 35 

Cultura dos segmentos que perderam seus representantes por faltas sem justificativas: 36 

Decidiu-se que os valores remanescentes do Fundo Municipal de Cultura para o ano de 2018, 37 

dos quatro segmentos culturais que perderam seus representantes por ultrapassar o número 38 

de faltas sem justificativas nas reuniões do CMPC, a saber: Literatura R$ 30.500,00 , Artes 39 

Plásticas R$ 27.100,00, Artes Populares R$ 13.500,00 e Circo e Dança R$ 7.000,00 , num total 40 

de R$ 78.100,00 , será dividido igualmenteentre os segmentos de Teatro, Música e Cine-Foto-41 

Vídeo que terão cada um o valor de R$ 26.033,33 acrescidos ao valor que cada um dos 42 

segmentosterá na divisão do orçamento do Fundo Municipal de Cultura para o ano de 2019. 43 

Decidiu-se também que os editais para 2019 podem ser encaminhados pelos atuais 44 

conselheiros, visto que os processos burocráticos são lentos e podem atrasar a realização das 45 

atividades. Assim sendo aqueles editais que tiveram boa avaliação dos seus resultados podem 46 

ser encaminhados desde já para discussão e preparação das minutas. 9 Próxima Reunião: 47 

ficou definida para o dia 11 de março de 2019 a próxima reunião do Conselho Municipal de 48 

Política Cultural, em primeira chamada às 18h00 e em segunda chamada às 18h15, na sede da 49 
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Fundação Municipal de Cultura.Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai 50 

por mim, Luiz CirilloBarbisanredigida e assinada pelos conselheiros presentes: 51 

Fernando Durante (presidente)_______________________________________________________________________ 52 

Eduardo José de Godoy (titular) _______________________________________________________________________ 53 

Luiz CirilloBarbisan (suplente) _______________________________________________________________________ 54 

Sandra Borsoi(titular)_________________________________________________________________________________ 55 

Ricardo Santos Franco (titular) ________________________________________________________________________ 56 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ________________________________________________________ 57 

Elizabeth Johansen (titular) _________________________________________________________________________ 58 

GeorgeanaLanziniVendrami (titular)________________________________________________________________ 59 

Rafael Shoenherr (titular) _____________________________________________________________________________ 60 

Hélcio Luiz Wendel W. Kovaleski (titular) ____________________________________________________________ 61 
 62 


