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Aos doze dias do mês de agosto 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 Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais), 9 

Elizabeth Johansen(Associação de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural – APPAC), e 10 

Francisley Pimentel Fagundes (Conselho Municipal de Educação),Regina Stori (música), 11 

Marcio Fabiano Antunes (teatro), Rafael Schoenherr (cine-foto-vídeo), Lenita Stark (artes 12 

visuais), João Guilherme de Castro Martins (artes populares), Patrícia Guedes e Luiz Carlos 13 

Gorchinski (literatura). Abrindo a reunião o presidente Fernando Durante agradeceu a 14 

presença de todos e colocou em discussão a pauta. Os assuntos foram os 15 

seguintes:1Justificativa de faltas: justificaram suas ausências os seguintes 16 

conselheirosFátima Ribeiroda setorial de música,devido a viagem agendada antes de assumir 17 

o Conselho para visitar sua filhae Kelin Gerusa P. Franco e Glaucia Wesselovicz representantes 18 

do SESI devido a compromisso profissional anteriormente agendado.O conselheiro Márcio 19 

Antunes pediu para colocar em votação a aceitação das justificativas das conselheiras Kelin e 20 

Glaucia. O conselho decidiu que as ausências devem ser melhor explicitadas para serem 21 

aceitas. 2 Cancelamento de empenho do Fundo Municipal de Cultura: Foi cancelado o 22 

empenho de pagamento do cachê do jurado Felipe Moura de Oliveira do edital 010/18 23 

Concurso de Videodocumentários, no valor de R$ 300,00, porque o referido jurado não 24 

apresentou todos os documentos exigidos pelo Tribunal de Contas. Este valor retorna ao 25 

montante disponível para ser utilizado em editais no setor de Cine-foto-vídeo.3Editais: 26 

Foram discutidos e aprovados mais três editais para serem realizados com recursos do Fundo 27 

Municipal de Cultura, no ano de 2019 a saber: 1)no setor de Literatura a conselheira Patrícia 28 

Guedes apresentou e foi aprovado o Edital “Oficina de Literatura Marginal e Produção 29 

Audiovisual de Poesias, Contos e Crônicas Urbanas - Poesia da Vila”, com a finalidade de 30 

estimular a produção literárialocal e promover a circulação de poesias e contos no formato 31 

audiovisual, além de formação de plateia para este segmento artístico. Propõe distribuirsete 32 

prêmios de R$ 2.000,00, num total de R$ 14.000,00 em prêmios para a execução de sete 33 

oficinas de produção literária e vídeo nas comunidades periféricas da cidade.2) no setor de 34 

Artes Populares o conselheiro João Guilherme de Castro Martins apresentou e foi aprovado o 35 

Edital “Festival Pontagrossense de Cultura Popular” a ser realizado em dois bairros da cidade 36 

com a finalidade de incentivar a realização de atividades ligadas à cultura popular. Propõe 37 

distribuir cinco prêmios no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para apresentações 38 

artísticas; cinco prêmios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para exposições e oficinas e cinco 39 

prêmios de R$ 800,00 (oitocentos reais) para oficinas, num valor total de R$ 15.000,00 40 

(quinzemil reais) em prêmios.3)no setor de Artes Visuaisa conselheira Lenita Stark 41 

apresentou e foi aprovado o Edital “10º Salão de Artes Visuais de Ponta Grossa “com a 42 

finalidade de estimular a produção dos artistas visuais da cidade, promover o intercâmbio 43 

com a produção de artistas brasileiros, adquirir obras para oAcervo Municipal de Obras de 44 

Arte e incentivar a formação de plateia desse segmento artístico. Propõe distribuir 03 (três) 45 

Prêmios-Aquisição: 1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais), 2º lugar: R$ 2.000,00 (dois mil 46 

reais), 3º lugar: R$ 1.000,00 (um mil reais), num total de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Os 47 

conselheiros Rafael e Lenita pediram para atualizar a publicação no site da Prefeitura e da 48 
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FMC dos novos editais de 2019, pois ainda estão em primeiro plano de exibição os editais do 49 

ano passado.4 Pesquisa diagnóstica dos editais: A conselheira Regina Stori defendeu a 50 

necessidade e propôs a realização de uma pesquisa diagnóstica junto aos realizadores e 51 

público atingido sobre os diversos aspectos dos editais desde o texto de chamamento para a 52 

proposição de projetos, passando pela execução e cumprimento das metas, perfil dos 53 

realizadores, dos participantes, dos locais, dos materiais e equipamentos, entre outras 54 

informações, com o objetivo de aperfeiçoar a avaliação de resultados e balizar o lançamento 55 

de futuros editais. Os conselheiros Nelson Silva Junior e Elizabeth Johansensugeriram utilizar 56 

a expertise dos cursos da UEPG de economia e turismo entre outros, que já possuem alguns 57 

dados relevantes e modelos de formulários que podem colaborar na elaboração desta 58 

pesquisa. Foi consensoentre os conselheiros que este assunto merece mais debates e estudos 59 

sobre a viabilidade, logística e financiamento do projeto e deve ser melhor delineado nas 60 

próximas reuniões.5 Outros Assuntos:O conselheiro MarcioAntunes propôs e foi aprovada 61 

umanota de condolências pelo recente falecimento do radialista Pedro Adalberto. Propôs 62 

também e foi aprovada uma nota comemorativa aoDia do Artista de Teatro, comemorado 63 

anualmente em 19 de agosto no Brasil. A data homenageia todos os profissionais que atuam 64 

em performances teatrais, não apenas osatores e diretores, mas também os responsáveis pela 65 

sonoplastia, iluminação, figurino e tudo o que compõem espetáculo teatral.O presidente 66 

Fernando Durante convidou a todos para prestigiarem a estreia do Grupo de Teatro Cidade de 67 

Ponta Grossa, que fará sua primeira temporada nos dias 14, 15 e 16 de agosto, às 20h, no 68 

Teatro Ópera, com o espetáculo “Shakespeare, Paixão e Poesia”, texto e direção do premiado 69 

ator, diretor e dramaturgo paranaense Edson Bueno. 6. Próxima reunião: Ficou definida 70 

para o dia 09 de setembro de 2019 a próxima reunião do Conselho Municipal de Política 71 

Cultural, às 18h15 em primeira chamada, ou às 18h30, em segunda chamada com qualquer 72 

número de participantes, na sede da Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a 73 

tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada 74 

pelos conselheiros presentes: 75 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 76 

Luiz CirilloBarbisan (titular) __________________________________________________________________________ 77 

Nelson Silva Junior (titular) ____________________________________________________________________________ 78 

Adriana Kisielewicz (titular)___________________________________________________________________________ 79 

Elizabeth Johansen (titular)____________________________________________________________________________ 80 

Francisley Pimentel Fagundes (titular) _______________________________________________________________ 81 

Regina Stori (suplente) _____________________________________________________________________________ 82 

Marcio Fabiano Antunes (titular) _____________________________________________________________________ 83 

Rafael Schoenherr(titular) ____________________________________________________________________________ 84 

Lenita Stark (titular) ___________________________________________________________________________________ 85 

João Guilherme de Castro Martins (titular) ___________________________________________________________ 86 

Patrícia Guedes(titular) _______________________________________________________________________________ 87 

Luiz Carlos Gorchinski(suplente) _____________________________________________________________________ 88 
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