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Aos 08 dias do mês de abril de 2019, às 18h30, 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), Luiz CirilloBarbisan (FMC), Sandra Borsoi (UEPG)Maria de Fátima Pacheco Rodrigues 8 

(CME), Elizabeth Johansen (APPAC), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), HélcioKovaleski 9 

(Teatro)e Márcio Antunes (Teatro). Justificaram as ausências os 10 

conselheirosGeorgeanaVendrami (Música) e Ricardo Santos Franco (SESI). Participaram 11 

também os senhores:João Guilherme Castro,Patrícia Guedes Ribeiro, Francisley Pimentel 12 

Fagundes e Lenita Stark.Os assuntos em pauta foram os seguintes: 1 Aprovação da ata 201: 13 

foi aprovada a ata da reunião 201.2 Edital de Circulação de Espetáculos de Teatro:– O 14 

conselheiro Hélcio Kovaleski apresentou proposta de edital de Circulação de Espetáculos de 15 

Teatro, seguindo o modelo que foi executado em 2018. Entretanto. A proposta é premiar até 16 

nove espetáculos, que realizarão a circulação por sete espaços diferentes de Ponta Grossa, 17 

oferecendo ainda uma contrapartida social (oficina ou palestra) em cada local. Estão previstos 18 

sete prêmios de R$ 7.000,00 cada um, totalizando R$ 63.000,00 em premiações neste edital. 19 

Muitas questões foram levantadas pelos conselheiros, inclusive para servir de parâmetros 20 

para os editais das outras áreas. Decidiu-se encaminhar o edital para a avaliação da 21 

Procuradoria Geral do Município para adiantar o processode publicação e lançamento. Se 22 

forem necessárias alterações tanto da parte do Conselho como da PGM, as mesmas serão 23 

decididas nas reuniões subsequentes. 3Avaliação da Conferência Municipal de Cultura–O 24 

conselheiro Rafael Schoenherrfez uma avaliação preliminar da 20ª Conferência Municipal de 25 

Cultura, na qual teve a colaboração dos demais conselheiros. Foi destacada a importância dos 26 

assuntos tratados nas palestras e também a abertura de espaço para apresentação de 27 

trabalhos acadêmicos na área da cultura. A participação da população e dos artistas e 28 

empreendedores culturais foi pequena, na avaliação dos conselheiros, comparando com a 29 

relevância do evento para a política cultural do município. Sugeriu-se atrair os acadêmicos 30 

dos cursos relacionados às artes e à cultura das instituições locais, com certificados de hora 31 

atividade.A Ata da Conferência ainda não está pronta e será apresentada na próxima reunião, 32 

quando se poderá fazer uma avaliação mais completa. Também está sendo providenciado o 33 

decreto denomeação dos conselheiros eleitos para o período de maio de 2019 a abril de 2021, 34 

que farão parte do Conselho Municipal de Política Cultural.4 Próxima Reunião – Ficou 35 

definida para o dia 13 de maio de 2019 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política 36 

Cultural, às 18h em primeira chamada, ou às 18h15, em segunda chamada com qualquer 37 

número de participantes, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a 38 

tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz CirilloBarbisan, redigida e assinada 39 

por todos os presentes: 40 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 41 

Eduardo José de Godoy (titular) _______________________________________________________________________ 42 

Luiz CirilloBarbisan (suplente) _______________________________________________________________________ 43 

Sandra Borsoi (Titular) ________________________________________________________________________________ 44 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ________________________________________________________ 45 

Elizabeth Johansen (titular) ___________________________________________________________________________ 46 

Rafael Schoenherr (titular) ____________________________________________________________________________ 47 

Helcio L. W. Kovaleski (titular) ________________________________________________________________________ 48 
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