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Aos onze dias do mês de novembro 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 novecentos e 5 
trinta e seis - Centro, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural 6 
(CMPC). Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes conselheiros: Fernando 7 
Durante (Presidente), Luiz CirilloBarbisan (FMC),Nelson Silva Junior (UEPG), Adriana 8 
Kisielewicz(Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais), Elizabeth Johansen(Associação de 9 
Preservação do Patrimônio Cultural e Natural – APPAC), Francisley Pimentel Fagundes (Conselho 10 
Municipal de Educação), Fátima Ribeiro (música), Marcio Fabiano Antunes (teatro), Rafael Schoenherr 11 
(cine-foto-vídeo), Lenita Stark (artes visuais), João Guilherme de Castro Martins (artes populares), 12 
Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (literatura). Participaram também o Sr. Eduardo Godoy, 13 
Diretor do Departamento de Cultura da FMC, a Sra. Amelu Clarindo Nunes, a Sra. Ligiane Ferreira, o Sr. 14 
Angelo Eduardo Rocha, a Sra.Saori Honorato, o Sr. Jorge Fernando Coneglian, o Sr. João Paulo Anirdo 15 
de Carvalho, o Sr. Gustavo Almeida Camargo, a Sra. Gabriela C. Paula, a Sra. Milena Villanueva e oSr. 16 
Manoel de Andrade Correa. Abrindo a reunião o presidente Fernando Durante agradeceu a presença 17 
de todos e colocou em discussão a pauta. Os assuntos foram os seguintes:1 Justificativa de faltas: 18 
justificou sua ausência a conselheiraKellin Gerusa Peters Franco devido a compromissos de trabalho já 19 
comunicados anteriormente, a sua suplente, Glaucia Wasselovicz, também não pode estar presentepor 20 
motivo de viagem a trabalho.O presidente Fernando lembrou a todos que as conselheiras já haviam 21 
comunicado esta dificuldade de comparecer em todas as reuniões, pois as mesmas trabalham muitas 22 
vezes na mesma equipe e em algumas ocasiões aconteceria de que nenhuma delas pudesse 23 
comparecer. A maioria dos conselheiros não aceitou a justificativa e ainda recomendou que o SESI 24 
indique outra ou outro suplente. 2 Aprovação da ata da reunião 209: foi aprovada a ata da reunião 25 
209, realizada em caráter extraordinário. 3. Pagamento dos prêmios dos editais de 2019 através 26 
do Fundo Municipal de Cultura: o presidente Fernando Durante comunicou aos demais conselheiros 27 
que neste ano de 2019 a Secretaria da Fazendaoptou por não fazer o repasse do valor orçamentário 28 
integral para a conta bancária do Fundo Municipal de Cultura, com a promessa do Secretário Municipal 29 
da Fazenda de que o orçamento seria executado conforme os empenhos das despesas com o 30 
pagamento dos prêmios e prestação de serviços dos avaliadores fossem apresentados. Acontece que a 31 
primeira parcela dos prêmios doedital de circulação deespetáculos de teatro, editaldecirculação 32 
espetáculos eoficinasde música,edital seletiva de apoioaprojetos de cinema, fotografia e vídeo, no valor 33 
deR$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais),foram pagas com recursos remanescentes de 34 
2018, depositados na conta bancária do Fundo Municipal de Cultura no valor total de R$ 75.679,21 35 
(setenta e cincomil e seiscentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos)e quando a Fundação 36 
Municipal de Cultura solicitou a transferência de recursos para o pagamento das outras despesas 37 
aprovadas, no valor de R$ 157.600,00 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos reais), a Secretaria 38 
Municipal da Fazenda informou que não faria o repasse neste ano de 2019,propondo um cronograma 39 
de desembolso a partir de mês de março de 2020, alegando outras prioridades financeiras.Esta 40 
situação criou um grande problema principalmente com os proponentes que estão com seus projetos 41 
em andamento e muitos em fase de finalização, que contam com a segunda e última parcela para poder 42 
quitar as despesas com a realização dos mesmos.Alguns proponentes que participaram da reunião 43 
narraram, cada um a sua situação peculiar, enfatizando queparalisar os projetos para reiniciá-los em 44 
2020 traria muitas dificuldades e comprometeria os resultados por conta de disponibilidade de elenco, 45 
de espaço e outros recursos, além de gerar uma inadimplência dos proponentes junto aos artistas e 46 
técnicos que estão à disposição dos projetos. Os conselheiros perguntaram por que não foram 47 
informados sobre a mudança de procedimento quanto ao repasse do valor orçamentário para a conta 48 
bancária do Fundo, como já havia sido feito no ano de 2018.O conselheiro Rafael Schoenherr (Cine-49 
Foto-Vídeo) destacou que a informação oficial prestada pela Fundação Municipal de Cultura em 50 
reuniões ordinárias desde o primeiro semestre do ano corrente era de que o valor do Fundo Municipal 51 
de Cultura já havia sido depositado, inclusive com leitura de extrato da conta nas sessões, a tal ponto 52 
que os segmentos artístico-culturais foram cobrados em reunião para que acelerassem na proposição 53 
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dos respectivos editais públicos. O conselheiro relatou estranhar, portanto, o fato de somente agora o 54 
conselho ser comunicado da real situação do Fundo. Os demais conselheiros dos segmentos 55 
ressaltaram que os proponentes também não foram devidamente comunicados do presente problema 56 
no pagamento dos editais. O presidente disse que o último extrato apresentado foi na reunião de 57 
fevereiro onde constava o valor remanescente do ano de 2018 e que confiou na palavra do Secretário 58 
que sempre cumpriu com os repasses de todas as demandas da Fundação e acreditou que não haveria 59 
nenhum inconveniente, pois recebeu a promessa de que os valores seriam integralmente 60 
disponibilizados.Os conselheiros fizeram ponderações sobre o assunto e decidiram que no início de 61 
toda a reunião ordinária do CMPC será apresentado o extrato da conta bancária do Fundo Municipal de 62 
Cultura, como já era praxe nas reuniões de 2018 e que não serão aprovados novos editais sem que os 63 
valores necessários para a execução estejam depositados na conta bancária do Fundo. Decidiram 64 
também convocar o Secretário Municipal da Fazenda para uma reunião urgente para tratar da 65 
liberação dos recursos pendentes para pagamento das parcelas restantes dos projetos aprovados e dos 66 
serviços dos avaliadores. Durante a reunião foi feito contato com o Secretário da Fazendae foimarcada 67 
a reunião para a próxima quinta-feira dia 14, às 14h, na Prefeitura Municipal. O saldo do Fundo 68 
Municipal de Cultura na data de hoje é de R$ 9.179,21 (novemil cento e setenta e nove reais e vinte e 69 
um centavos).4. Edital Afro: O senhor Eduardo Godoy informou aos presentes que o edital do 2º 70 
concurso paraseleçãodeprojetos sobre expressõese manifestações da cultura afro-brasileira,que 71 
previa a seleção de três projetos teve seu resultado publicado no Diário Oficial do Município de forma 72 
equivocada, no qual constou a seleção de seis projetos. A partir dessa comunicação os proponentes dos 73 
projetos, inclusive os não selecionados pela comissão de avaliação, iniciaram os trabalhos respaldados 74 
pela publicação no D.O.. Para não prejudicar os proponentes dos projetos equivocadamente incluídos 75 
na seleção,a Fundação Municipal de Cultura irá pagar o valor desses três projetos extras com o 76 
orçamento do Departamento de Cultura e esta despesa não irá incidir nos recursos do Fundo.Esta 77 
deliberação será comunicada oficialmente aos proponentes, bem como serão informados os trâmites 78 
legais para a sua execução.5. Patrimônio Cultural: o presidente Fernando convidou os presentespara 79 
visitar e divulgar o novo “site”do Departamento de Patrimônio da Fundação Municipal de Cultura, com 80 
todos os dados sobre os imóveis tombados na cidade de Ponta Grossa, noendereço 81 
www.patrimoniopg.com .6. Próxima reunião:Ficou definido que haverá uma reunião extraordinária 82 
logo após a reunião com o secretáriomunicipal de finanças para a resolução dos pagamentos 83 
pendentes dos editais de 2019, em data, local e horário a serem fixados. A próxima reunião ordinária 84 
do Conselho Municipal de Política Culturalserá no dia 09 de dezembro de 2019, às 18h15 em primeira 85 
chamada, ou às 18h30, em segunda chamada com qualquer número de participantes, na sede da 86 
Fundação Municipal de Cultura. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada estareunião às 20h10 e a ata 87 
vai por mim, Luiz CirilloBarbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 88 
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