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Aos 13dias do mês de maio 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),Ricardo Santos Franco (SESI),Maria de Fátima Pacheco 8 

Rodrigues (CME), Elizabeth Johansen (APPAC),GeorgeanaLanziniVendrami (Música), Hélcio 9 

Kovaleski (Teatro)e Márcio Antunes (Teatro). Participaram também os senhores: João 10 

Guilherme Castro, Patrícia Guedes Ribeiro e Luiz Carlos Gorchinski. Os assuntos em pauta 11 

foram os seguintes: 1 Aprovação da ata 201: foi aprovada a ata da reunião 202.2 Edital de 12 

Circulação de Espetáculos de Teatro: – Os conselheiros Hélcio Kovaleski e Márcio Antunes 13 

apresentaram o novo texto da proposta de edital de Circulação de Espetáculos de Teatro, 14 

acatando as sugestões elencadas na última reunião do CMPC. Após debates e análises de novas 15 

sugestões a minuta foi aprovada com uma premiação paranoveespetáculos já montados, que 16 

realizarão sete apresentações, em sete espaços diferentes, em vários locais da cidade de Ponta 17 

Grossa, com uma contrapartida social (oficina ou palestra) em cada local. Estão previstos sete 18 

prêmios no valor de R$ 7.000,00 cada um, totalizando R$ 63.000,00 em premiações neste 19 

edital. Para avaliação dos projetospara este edital serão considerados os seguintes quesitos: 20 

Formação de plateia, circulação nos bairros da cidade, perfil dos espaços propostos, qualidade 21 

dos espetáculos, qualificação dos grupos e viabilidade técnica das propostas.3Ata da 22 

Conferência Municipal de Cultura – O conselheiro Eduardo Godoy, que atuou como 23 

secretário relator, apresentou a minuta da ata da última Conferência Municipal de Cultura, a 24 

qualfoi lida pelopresidente Fernando Durante, para conhecimento dos demais presentes. Após 25 

aleitura, os conselheiros avaliaram que a ata documenta com fidelidade os acontecimentos e 26 

as decisõesdaquela assembleia e aprovaram o texto sem alterações o qual foi assinado pelos 27 

membros da mesa organizadores da conferência. 4Despedidas: O conselheiro Ricardo Santos 28 

Franco apresentou as suas despedidas do CMPC, destacando que o período em que atuou na 29 

companhia dos demais conselheiros, foi muito proveitosopossibilitando um grande 30 

aprendizado e parceria com bons resultados na sua vida pessoal e profissionale colocou-se à 31 

disposição para colaborar no que forpossível.A conselheira Maria de Fátima também 32 

despediu-se  agradecendo a acolhida e enfatizou a importância da representação da 33 

FundaçãoMunicipal de Cultura no Conselho Municipal dos Direitos da Criançae do 34 

Adolescente e pediu para que a FMC indique um representante atuante para aquele órgão, 35 

pois as entidades assistenciais precisam de oferta de atividades culturais para a sua clientela. 36 

Sugeriu também que os conselheiros de todas as áreas e das entidades representadas no 37 

CMPC, participem das reuniões onde são debatidose elaborados os editais, para que todos os 38 

conselheiros possam conhecer e aprender as demandas de todos os segmentos culturais, bem 39 

como da população que vai receber a ação resultante dos editais. O conselheiro Helcio falou 40 

sobre a importância de ser conselheiro ao relatar sua experiência durante o biênio 41 

2017/2019. Lembrou que, neste ano de 2019, irá completar sete anos como integrante do 42 

CMPC. Lembrou, também, que o atual colegiado, que se encerra neste mês de maio, como 43 

nunca antes na história deste Conselho, passou por diversas turbulências – como a 44 

morosidade do trâmite para a aprovação da mudança da Lei que criou o Conselho, tendo em 45 

vista as mudanças em sua composição aprovadas durante a 18ª Conferência Municipal de 46 

Cultura, realizada no final de abril de 2017; a aprovação e o posterior arquivamento da 47 

famigerada “Lei dos Conselhos”, que, se estivesse em vigor, iria impactar negativamente, não 48 
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só o CMPC, como todos os demais conselhos municipais; os problemas ocasionados pela falta 49 

de verificação, por parte da Fundação Municipal de Cultura, da frequência dos conselheiros 50 

nas reuniões do Conselho; entre outros – mas que, mesmo assim, foi um período bastante 51 

oportuno de aprendizado e de novas experiências para os próprios integrantes do Conselho. 52 

Como ponto positivo, Helcio citou a abertura de doze editais de todas as áreas representadas 53 

no Conselho, que impulsionaram a arte e a cultura em Ponta Grossa ao longo de 2018. Por fim, 54 

Helcio parabenizou os novos integrantes do CMPC, lembrou da enorme responsabilidade que 55 

têm nas mãos, uma vez que se trata de agentes públicos, e colocou=se à disposição do 56 

Conselho para eventuais colaborações.5 Informações gerais: o presidente Fernando Durante 57 

informou aos presentes que as atividades e o acervo da Estação Arte será transferido para o 58 

Centro de Cultura para que o local passe pelas obras de manutenção que serão realizadas pela 59 

Secretaria Municipal de Educação. Após as obras o espaço será utilizado pela FMC e pela SME. 60 

Informou também que a locomotiva que está em frente à Casa da Memória será restaurada e 61 

transferida para a Estação Saudade. Informou ainda que nos próximos dias estará 62 

acontecendo o Festival Nacional de Contação de Histórias com uma programação 63 

diversificada e descentralizada, convidando a todos para acompanharem os eventos.Informou 64 

ainda que o Grupo de TeatroMunicipal está ensaiando a todo vapor sob a orientação do ator, 65 

diretor dramaturgo Edson Bueno e que a estreia do primeiro espetáculo está prevista para o 66 

mês de agosto.Ao final agradeceu aos conselheiros que estão saindo pela sua contribuição ao 67 

processo de elaboração e consolidação das políticas públicas de cultura de Ponta Grossa e 68 

saudou a chegada dos novos conselheiros que assumirão os seus cargos em cerimônia 69 

especial na Semana da Cultura Bruno e Maria Enei, no próximo dia 22. O Sr. Luiz Carlos 70 

Gorchinski, eleito representante do setor de literatura no CMPC para o próximo 71 

biênio,informou que solicitou à FMC uma cópia do regimento interno do Conselho e que ainda 72 

não foi atendido. Foi-lhe informado que a legislação pertinente ao CMPC, inclusive o 73 

regimento interno será encaminhado a ele e aos demais conselheiros.6Próxima Reunião – 74 

Ficou definida para o dia 10 de junho de 2019 a próxima reunião do Conselho Municipal de 75 

Política Cultural, às 18h em primeira chamada, ou às 18h15, em segunda chamada com 76 

qualquer número de participantes, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais 77 

havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz CirilloBarbisan, redigida e 78 

assinada por todos os presentes: 79 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 80 

Eduardo José de Godoy (titular) _______________________________________________________________________ 81 

Luiz CirilloBarbisan (suplente) _______________________________________________________________________ 82 

Ricardo Santos Franco (Titular) ______________________________________________________________________ 83 

Maria de Fátima Pacheco Rodrigues (titular) ________________________________________________________ 84 

Elizabeth Johansen (titular) ___________________________________________________________________________ 85 

GeorgeanaLanziniVendrami (titular) ________________________________________________________________ 86 

Helcio L. W. Kovaleski (titular) ________________________________________________________________________ 87 

MárcioAntunes (suplente) _____________________________________________________________________________ 88 
 89 
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