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Aos oito dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, nas 4 

dependências da Fundação Municipal de Cultura – sito à Rua Julia Wanderley, número 5 

novecentos e trinta e seis - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de 6 

Política Cultural (CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os 7 

seguintes conselheiros:  Fernando Durante (Presidente), Luiz CirilloBarbisan (FMC),Nelson 8 

Silva Junior (UEPG), Adriana Kisielewicze Carlos Alberto de Souza(Instituto Sorriso Negro dos 9 

Campos Gerais), Glaucia Wesselovicz (SESI), Elizabeth Johansen(Associação de Preservação 10 

do Patrimônio Cultural e Natural – APPAC),Francisley Pimentel Fagundes (Conselho 11 

Municipal de Educação),Maria de Fátima Santos Ribeiro (música), Marcio Fabiano Antunes 12 

(teatro), Rafael Schoenherr (cine-foto-vídeo), Lenita Stark (artes visuais), João Guilherme de 13 

Castro Martins (artes populares), Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (literatura). 14 

Participou também o Sr. Eduardo José de Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da FMC. 15 

Abrindo a reunião o presidente Fernando Durante agradeceu a presença de todos e colocou 16 

em discussão a pauta.Os assuntos foram os seguintes:1Aprovação da ata 204: Foi aprovada a 17 

ata da reunião 204 com as alterações solicitadas pelosconselheiros Rafael Shoenherr e Lenita 18 

Stark.2Editais: Foram discutidos e aprovados mais cinco editais para serem realizados com 19 

recursos do Fundo Municipal de Cultura, no ano de 2019 a saber:1)no setor de Cine-Foto-20 

Vídeoo conselheiro Rafael Schenherr apresentou efoi aprovado o Edital “Seletiva de Apoio a 21 

Projetos de Cinema, Fotografia e Vídeo”e destina-se à seleção de projetos de variados 22 

formatos e diferentes modalidades de atividade audiovisual, que envolvam áreas de cinema 23 

e/ou vídeo e/ou fotografia, a serem executados em diferentes locais de abrangência pública 24 

no município de Ponta Grossa, entre os dias 1º e 31 de outubro de 2019.Os projetos inscritos 25 

poderão contemplar os mais variados gêneros e estilos, tanto em atividades artísticas (como 26 

festivais, mostras, exibições, exposições, produção de filmes, materiais fotográficos e 27 

congêneres, feiras etc.) como em ações formativas (oficinas, palestras, debates, seminário, 28 

cursos etc.), coerentes aos objetivos do edital. O edital premiará até 07 (sete) projetos no 29 

valor individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), num valor total de R$ 35.000,00 (trinta e 30 

cinco mil reais) em prêmios.2) no setor de Músicaa conselheira Fátima Ribeiro apresentou e 31 

foi aprovado o Edital “Concurso par Circulação de Espetáculos e Oficinas de Música 32 

2019”com a finalidade de estimular a produção na área de música e, principalmente, a 33 

formação de plateia. O edital distribuirá a seguinte premiação:05 (cinco) prêmios de R$ 34 

2.100,00 para apresentações com até dois músicos; 05 (cinco) prêmios de R$ 4.200,00 para 35 

apresentações com três ou mais músicos;10 (dez) prêmios de R$ 3.150,00 para oficinas de 36 

música, num valor total de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).3) no setor de Artes 37 

Visuaisa conselheira Lenita Stark apresentou e foram aprovados três editais: o Edital 38 

“Concurso de Estímulo à Produção de Obras e Exposições de Artes Visuais”com a 39 

finalidade de estimular a produção de artistas visuais da cidade, oferecer espaço para 40 

exposição de seus trabalhos e adquirir obras para o Acervo Municipal de Obras de Arte.O 41 

objetivo deste edital é contemplar artistas residentes em Ponta Grossa, com um investimento 42 

inicial para produzir uma quantidade de obras necessárias para compor uma exposição 43 

individual e garantir espaço para exposição dessas obras, que poderão ser comercializadas, 44 

gerando um capital de giro para compra de material para novas obras, viabilizando um ritmo 45 

constante de produção.O presente edital premiará até 02 (dois) projetos, no valor individual 46 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). Num valor total de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais). O Edital 47 

“Concurso para Seleção de Projetos de Artes Visuais”com a finalidade de incentivar a 48 
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realização de atividades ligadas ao segmento de Artes Visuais.O presente edital destina-se à 49 

seleção de projetos relacionados com as diversas vertentes das Artes Visuais, a serem 50 

executados em diferentes locais de abrangência pública no município de Ponta Grossa, entre 51 

os dias 09 de outubro a 24 de novembro e premiará até 04 (quatro) projetos, no valor 52 

individual de R$ 3.000,00 (três mil reais) num total de R$ R$ 12.000.00 (doze mil reais). O 53 

Edital “2ª Exposição Novos Artistas de Ponta Grossa”com a finalidade de estimular a 54 

produção de novos artistas visuais da cidade e também a formação de plateia desse segmento 55 

artístico.Serão distribuídos 16 (dezesseis) prêmios, referente à ajuda de custo, no valor de R$ 56 

500,00 (quinhentos reais) para cada artista ou coletivo selecionado, num total de R$ 8.000,00 57 

(oito mil reais).O Sr. Eduardo Godoy informou que enviará os editais para a Procuradoria 58 

Geral do Município para análise e adaptações à legislação vigente e posterior publicação no 59 

Diário Oficial do Município. 3. Próxima reunião:Ficou definida para o dia 12 de agosto de 60 

2019 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, às 18h15 em primeira 61 

chamada, ou às 18h30, em segunda chamada com qualquer número de participantes, na sede 62 

da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata 63 

vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 64 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 65 

Luiz CirilloBarbisan (titular) __________________________________________________________________________ 66 

Nelson Silva Junior (titular) ____________________________________________________________________________ 67 

Adriana Kisielewicz (titular)___________________________________________________________________________ 68 

Carlos Alberto de Souza (suplente) ___________________________________________________________________ 69 

Gláucia Wesselovicz (suplente)________________________________________________________________________ 70 

Elizabeth Johansen (titular)____________________________________________________________________________ 71 

Francisley Pimentel Fagundes (titular) _______________________________________________________________ 72 

Fátima Ribeiro (titular) ________________________________________________________________________________ 73 

Marcio Fabiano Antunes (titular) _____________________________________________________________________ 74 

Rafael Schoenherr(titular) ____________________________________________________________________________ 75 

Lenita Stark (titular) ___________________________________________________________________________________ 76 

João Guilherme de Castro Martins (titular) ___________________________________________________________ 77 

Patrícia Guedes(titular) _______________________________________________________________________________ 78 

Luiz Carlos Gorchinski(suplente) _____________________________________________________________________ 79 
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