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Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e trinta minutos, 4 

nas 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: Luiz CirilloBarbisan (FMC),Nelson Silva Junior (UEPG), Adriana 8 

Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais), Glaucia Wesselovicz (SESI), 9 

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

Valquíria K. de Oliveira (Conselho Municipal de Educação),Fátima Ribeiro (música), Marcio 11 

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

João Guilherme de Castro Martins (artes populares), e Luiz Carlos Gorchinski (literatura). 13 

Participaram também o Sr. Eduardo José de Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da 14 

FMC, o Sr. Hélcio Kovaleski, representante da Regional dos Campos Gerais no Conselho 15 

Estadual de Cultura e o Sr. Robert Salgueiro. Abrindo a reunião o secretário Luiz 16 

CirilloBarbisan agradeceu a presença de todos e colocou em discussão a pauta. Os assuntos 17 

foram os seguintes:1Justificativa de faltas: justificaram suas ausências os seguintes 18 

conselheiros: o presidente Sr. Fernando Durante devido a convocação de uma reunião com o 19 

Sr. Prefeito Municipal e todos os secretários do município; a Sra. Francisley Fagundes que está 20 

inscrita nas palestras do Congresso de Educação e ainda tem uma audiência no Sindicato dos 21 

Servidores referente ao pagamento de horas-atividade.2Aprovação das atas das reuniões 22 

204 e 205: foram aprovadas as atas das reuniões204 e 205 com as alteraçõessugeridas pelos 23 

conselheiros LenytaStark e João Guilherme Martins.3Editais: o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do 24 

Departamento de Cultura da FMC fez um relato aos demais presentes sobre o andamento das 25 

inscrições nos diversos editais aprovados pelo CMPC, a saber: Edital 014/2019 - Seletiva de 26 

Apoio a Projetos de Cinema, Fotografia e Vídeo- 31 projetos inscritos, de 25 27 

proponentes;Edital 016/2019 - Concurso para Circulação de Espetáculos e Oficinas de Música 28 

- 20 proponentes inscritos para apresentações e 14 proponentes inscritos para oficinas;Edital 29 

017/2019 - Concurso de Estímulo à Produção de Obras e Exposições de Artes Visuais - 5 30 

projetos inscritos;Edital 018/2019 - Concurso para Seleção de Projetos de Artes Visuais- 8 31 

projetos inscritos.O conselheiro Rafael Shoenherr sugeriu e foi aprovada a inclusão em todos 32 

os próximos editais que não serão aceitas propostas ou produtos culturais que estimulem 33 

quaisquer discursos de ódio e que atentem ou desrespeitem os direitos humanos, conforme 34 

preceitos constitucionais.O conselheiro Márcio Antunes propôs um edital paraa realização de 35 

leituras dramáticas mas comonão há mais tempo hábil de realizar todo oprocesso de 36 

chamamento público, seleção, produção e pagamentodecidiu-se postergar a análise deste 37 

edital para o início do próximo ano.O Sr.Robert Salgueiro pediu a palavra para relatar que o 38 

seu projeto inscrito no edital de circulação de espetáculos de teatro foi indeferido com base no 39 

item 1.3 do referido edital que trata do enquadramento do espetáculo num determinado 40 

segmento da arte teatral. Como ele considera que o seu espetáculo se enquadra e atende o que 41 

está descrito naquele item ele pediu explicações e também a reversão do indeferimento. 42 

Depois desta explanação retirou-se e os conselheiros debateram sobre a pertinência do caso e 43 

após consulta ao edital que tem um cronograma de ações e prazos recursais,decidiu-se pelo 44 

não acatamento da solicitação porque o Sr. Robert não o fez dentro do prazoestipulado no 45 

edital em questão.4. Eleição dos membros do Conselho Estadual de Cultura e do Conselho 46 

Nacional de Cultura: o Sr. Hélcio Kovaleskiinformou aos presentes que a Conferência 47 

Estadual de Cultura do Paraná foi convocada pelo Decreto 2.567 de 30 de agosto de 2019 com 48 
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o objetivo de eleger os representantes da sociedade civil parao Conselho Estadual de Cultura –49 

CONSEC. Serão eleitos os representantes das oito macrorregiões histórico-culturais e os 50 

representantes das dez áreas artístico-culturais (artes visuais, audiovisual, circo, ópera, 51 

teatro, dança, música, literatura, livro e leitura, patrimônio cultural material e imaterial e 52 

manifestações populares, tradicionais e étnicas da cultura). Todo o processo será “online”, 53 

desde as inscrições dos eleitores e dos candidatos até a votação e homologação dos 54 

vencedores.O prazo para inscrição dos candidatos é de 08 a 11 de outubro e para a inscrição 55 

de eleitores é de 09 a 21 de outubro. Em seguida informou que o governo federal também está 56 

colocando em movimento o processo de eleição dos membros da sociedade civil para o 57 

Conselho Nacional de Cultura. Serão eleitos representantes das regiões e de setoriais de 58 

cultura conforme a legislação vigente.5. PROMIFIC: o Sr. Eduardo Godoy informou aos 59 

presentes que a alteração da Lei do PROMIFIC – Programa Municipal de Incentivo e 60 

Financiamento à Cultura está na Câmara Municipal para ser votada nos próximos dias. 61 

Apresentou também a minuta do Decreto que regulamenta a lei, que foi elaborado pelo grupo 62 

de trabalho formado por ele e pelos conselheiros Fátima Ribeiro, Lenita Stark, Márcio Antunes 63 

e Rafael Shoenherr.o qual foi analisado pelos presentes e aprovado sem alterações com sete 64 

votos favoráveis, duas abstenções e um contra. A minuta será enviada para a Procuradoria 65 

Geral do Município para análise técnico-jurídica e posterior assinatura do Sr.Prefeito.6. 66 

Fórum de Teatro: o conselheiro Márcio Antunes informou que realizará consulta junto aos 67 

artistas e empreendedores de teatro sobre a data mais adequadae os temas de maior 68 

interesse para a definição do conteúdo e do cronograma do Fórum de Teatro.7. Pesquisa de 69 

indicadores culturais: o Conselheiro Rafael Schoenherr informou que a mestranda Adriana 70 

de Andradedo curso de Geografia da UEPG, está desenvolvendo uma pesquisa sobre o perfil 71 

sócio-culturaldo público e dos artistas que participam do “Projeto Sexta às Seis” e do Festival 72 

de Música de Ponta Grossa, que poderá ser útil para o diagnóstico proposto na reunião 73 

anterior.8. Próxima reunião: Ficou definida para o dia 14 de outubrode 2019 a próxima 74 

reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, às 18h15 em primeira chamada, ou às 75 

18h30, em segunda chamada com qualquer número de participantes, na sede da Fundação 76 

Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata vai por mim, 77 

Luiz CirilloBarbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 78 
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