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Aos 11dias do mês de marçode 2019, às 18h, nas dependências da Fundação Municipal de 4 

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

Municipal de Política Cultural (CMPC).Participaram da reunião, assinando o livro de 6 

presenças, os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Eduardo José de Godoy 7 

(FMC), Ricardo Santos Franco (SESI), Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (CME), Elizabeth 8 

Johansen (APPAC), HélcioKovaleski (Teatro), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo) e 9 

GeorgeanaVendrami (Música).Os assuntos em pauta foram os seguintes:1Editais – O 10 

conselheiro Hélcio Kovaleski apresentou proposta de edital de Circulação de Espetáculos de 11 

Teatro, seguindo o modelo que foi executado em 2018. Entretanto, os recursos deste ano 12 

partirão exclusivamente do segmento do teatro (não envolvendo circo e dança). A proposta é 13 

premiar até nove espetáculos, que realizarão a circulação por sete espaços diferentes de Ponta 14 

Grossa, oferecendo ainda uma contrapartida social (oficina ou palestra) em cada local. Cada 15 

prêmio será de R$ 7.000,00, totalizando R$ 63.000,00 em premiações neste edital. Foram 16 

levantados alguns pontos a serem adaptados no edital, como não permitir a cobrança de 17 

ingresso ou venda do espetáculo para empresa; exigir carta de anuência - no momento da 18 

inscrição – dos espaços a serem apresentados, como forma de cobrar e avaliar o planejamento 19 

dos inscritos; deixar mais clara a forma de condução das contrapartidas sociais; e classificar 20 

as penalidades previstas em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial do edital. O 21 

conselheiro irá fazer os ajustes e encaminhar a minuta do edital para que a Fundação 22 

Municipal de Cultura possa dar o prosseguimento necessário para aprovação e publicação.2 23 

Seminário de Estudos Culturais – O conselheiro Eduardo Godoy apresentou a proposta de 24 

edital de chamada de trabalhos para o I Seminário de Estudos Culturais de Ponta Grossa, que 25 

foi avaliado e debatido pelos conselheiros e aprovado com pequenas alterações. Serão 26 

selecionados até 06 (seis) trabalhos de pesquisa concluídas ou em andamento, de qualquer 27 

nível (iniciação científica, TCC, teses e dissertações), dentro de 06 (seis) eixos: Consumo 28 

Cultural, Produção Cultural, Comunicação e Cultura, Gestão e Política Públicas Culturais, 29 

Patrimônio Cultural e Economia Criativa. O edital será publicado em Diário Oficial e divulgado 30 

ainda nesta semana, por conta dos prazos para inscrição e avaliação. A comissão técnica de 31 

avaliação será formada por membros do CMPC ligados às universidades.3 Conferência 32 

Municipal de Cultura - O Presidente Fernando Durante informou que a nova Diretora de 33 

Cultura do Paraná, Luciana Casagrande Pereira, confirmou presença na abertura da 20ª 34 

Conferência Municipal de Cultura. Em deliberação conjunta, ficou definida a seguinte 35 

programação: 03 de abril (quarta-feira) – 19h: abertura da Conferência com a palestra de 36 

Luciana Casagrande Pereira, seguido da leitura do Regimento Interno e explanação (em 15 37 

minutos) dos conselheiros HelcioKovaleski e Rafael Schoenherr sobre a importância dos 38 

conselhos de Política Cultural; 04 de abril (quinta-feira) – 19h: I Seminário de Estudos 39 

Culturais de Ponta Grossa; 05 de abril (sexta-feira) – 19h: definição dos Prêmios Culturais 40 

2019, homologação dos representantes das instituições do poder público e sociedade civil 41 

organizada, definição dos 7 segmentos que terão representatividade no CMPC 2019-2021, 42 

eleição dos representantes dos segmentos culturais. A Conferência acontecerá no Centro de 43 

Música/Conservatório. Ficou definido que o conselheiro Eduardo irá redigir e encaminhar aos 44 

demais conselheiros a minuta do Regimento Interno conforme deliberações da reunião. 3 45 

Próxima Reunião – Ficou definida para o dia 08 de abril de 2019 a próxima reunião do 46 

Conselho Municipal de Política Cultural, às 18h30, na sede da Fundação Municipal de Cultural. 47 
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Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Eduardo Godoy, 48 

redigida e assinada por todos os presentes: 49 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 50 

Eduardo José de Godoy (titular) _______________________________________________________________________ 51 

Ricardo Santos Franco (titular) ________________________________________________________________________ 52 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ________________________________________________________ 53 

Elizabeth Johansen (titular) ___________________________________________________________________________ 54 

Helcio L. W. Kovaleski (titular) ________________________________________________________________________ 55 

Rafael Schoenherr (titular) ____________________________________________________________________________ 56 

GeorgeanaVendrami (titular) _________________________________________________________________________ 57 


