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ATA Nº 221 – 13 DE JULHO DE 2020 2 

Aos 13 dias do mês de JULHO de 2020, às 18h23, realizou-se a reunião ordinária do Conselho 3 

Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através de 4 

plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram 5 

remotamente das suas próprias residências através de seus computadores pessoais, 6 

smartphones ou outros aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal 7 

nº 17.077/2020 que, entre outras atividades, suspendeu por tempo indeterminado a 8 

realização de reuniões presenciais com o objetivo de conter e/ou diminuir o contágio do novo 9 

corona vírus em nossa cidade, e de acordo com o contido na Resolução 001/2020 deste 10 

Conselho. Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), 11 

Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Jr. (UEPG), Francisley Pimentel Fagundes (CME), 12 

Elizabeth Johansen (APPAC), Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso Negro), Fátima Ribeiro 13 

(Música), Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-14 

vídeo), Lenita Stark (Artes Visuais), Márcio Fabiano Antunes (Teatro) e João Guilherme de 15 

Castro Martins (Artes Populares). Participou também o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do 16 

Departamento de Cultura da Fundação Municipal de Cultura. Abrindo a reunião o senhor 17 

presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em seguida colocou em discussão 18 

os assuntos da pauta. 1 Aprovação de atas: Foram aprovadas as atas das reuniões 219 e 220. 19 

2 Fundo Municipal de Cultura: o presidente Fernando Durante informou que a Secretaria da 20 

Municipal da Fazenda pediu que fosse repassado de volta para a Prefeitura o valor de R$ 21 

100.000,00 (cem mil reais) do Fundo Municipal de Cultura, atendendo a Lei 13.681/2020 na 22 

qual ficou o Poder Executivo autorizado a efetuar a transposição e a transferência de saldos 23 

financeiros e orçamentários remanescentes do exercício atual e anteriores, constante em 24 

todos os Fundos Municipais, provenientes de repasses federais, estaduais e municipais, até 31 25 

de dezembro de 2020. A devolução já foi realizada no último dia 10. Atualmente o saldo do 26 

Fundo está em R$ 197.444,89 (cento e noventa e sete mil e quatrocentos e quarenta e quatro 27 

reais e oitenta e nove centavos) deste valor há ainda algumas premiações pendentes dos 28 

editais de 2019 para projetos que ainda não foram finalizados no valor de R$ 9.800,00 (nove 29 

mil e oitocentos reais), especificamente nos editais 021 – Festival de Cultura Popular e 022 – 30 

Poesia da Vila. O valor total disponível para novos editais é de R$ 187.644,89 (cento e oitenta 31 

e sete mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), lembrando que 32 

este valor está contingenciado e necessita autorização do executivo municipal para ser 33 

aplicado. 3 Homologação dos Prêmios Culturais 2020: O Sr. Eduardo Godoy apresentou um 34 

relatório do processo de escolha dos homenageados no ano de 2020 com os Prêmios Culturais 35 

outorgados anualmente na Semana da Cultura Bruno e Maria Enei. Nesta edição foi aberto um 36 

formulário online, no site da Prefeitura, para que a população pudesse indicar nomes a serem 37 

homenageados, com a devida justificativa. Após esta fase, foi realizada votação pelos 38 

conselheiros titulares deste Conselho, também por meio de questionário online exclusivo para 39 

este fim, constando todos os nomes indicados pela comunidade (exceto os que já haviam sido 40 

premiados em edições anteriores de cada prêmio). O resultado segue a seguir. Para receber o 41 

Mérito Cultural Ribas Silveira, pelo conjunto da obra ao longo dos últimos anos, foram 42 

indicados Bruno Raphael Madalozo Santos, Dionezine Navarro, Liz Ângela Gonçalves de 43 

Almeida, Luísa Cristina dos Santos Fontes, Luiz Javier Paredes Reátegui, Marivete Souta, 44 

Robert Salgueiro e Roberto Alves de Moura, sendo escolhido Luiz Javier Paredes Reátegui. Nos 45 

demais prêmios a seguir, a escolha leva em consideração a produção cultural no ano de 2019. 46 

Para o Prêmio Anita Philipovski de Literatura foram indicados Aida Mansani Lavalle, 47 

Dionezine Navarro, Liz Ângela Gonçalves de Almeida, Marco Aurélio de Souza, Mário Sérgio de 48 
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Mello, Marivete Souta, Neuza Helena Postiglione Mansani e Projeto Olaria Cartonera, sendo 49 

escolhido o Projeto Olaria Cartonera para receber a homenagem. Para o Prêmio Emma Sintani 50 

de Dança foram indicados Carina Gomes Carrico Dalzotto, Fadwa Neme, Grupo Folclórico 51 

Zoriá, Guilherme Augusto Buss Tupich e Heloise Alves Gomes, sendo escolhida Carina Gomes 52 

Carrico Dalzotto para receber a homenagem. Para o Prêmio Jacob Holzmann de Música foram 53 

indicados a Banda Casa Cantante, Banda Jerimoon, Bianca Hoffmann, Coral do Expresso 54 

Princesa dos Campos, Coro em Cores, Fabio Mauricio Holzmann Maia, Gabriela de Paula 55 

(MUM), Hoovaranas, Ismael Gueg – Fabrik, Newton Schnner Jr., Prof. Édi Marques, Prof. Suelen 56 

Ribeiro Galdino e Silvestre Alves, sendo escolhido o Prof. Édi Marques para receber a 57 

homenagem. Para o Prêmio João Pilarski de Artes Visuais foram indicados Antonio Nildo 58 

Dziurkowski da Silva, Bloco dxs Polacxs, Brendo Francis, Dyego C. Marçal, Higor Gabriel de 59 

Almeida Less, Mauriane Leone Santos, Neuci Martins, Rossana Stori Moleta e Tarcísio Leandro 60 

Alvarez, sendo escolhida Rossana Stori Moleta para receber a homenagem. Para o Prêmio José 61 

Fernandes Cadilhe de Teatro foram indicados Alberto Schramm Portugal, Bruno Raphael 62 

Madalozo Santos, Gismo Cavalheiro da Silva, Grupo de Teatro Letras Cênicas, Grupo Teatral 63 

Unidev/CECI e Micheli Vaz Madalozo Santos, sendo escolhido Alberto Schramm Portugal para 64 

receber a homenagem. Para o Prêmio Roselei do Rocio Manoel de Artes Populares foram 65 

indicados Ben-Hur Demeneck, Jeane Silvane Eckert Mons, Luiz Javier Paredes Reátegui e 66 

Valmor Loenert, sendo escolhido Bem-Hur Demeneck para receber a homenagem. Os 67 

conselheiros votaram ainda, por unanimidade, por entregar a homenagem Especial In 68 

Memorian à família de Suzana Paczkowiski, falecida em 2019, em reconhecimento à sua 69 

contribuição à produção artístico-cultural em Ponta Grossa. Como não há previsão para 70 

realização de evento exclusivo para a entrega dos Prêmios Culturais neste ano, a conselheira 71 

Francisley Pimentel Fagundes sugeriu que eles sejam entregues durante a Feira do 72 

Livro/Congresso de Educação, caso este ocorra em setembro. Os troféus estão sendo 73 

produzidos por alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UEPG, sob orientação do 74 

professor e conselheiro Nelson Silva Jr. A FMC irá comunicar os homenageados e produzirá 75 

materiais em vídeo sobre a vida e a produção artística-cultural destes. 4 Plano Municipal de 76 

Cultura – prazos e metas: o conselheiro Rafael Schoenherr fez a apresentação de um 77 

cronograma de trabalho para a continuidade de implementação do Plano Municipal de 78 

Cultura. Relatou que este estudo foi realizado em conjunto com o Sr. Eduardo Godoy e que 79 

consistiu num primeiro momento de identificar as metas e estratégias de curto, médio e longo 80 

prazos e listar as que já foram ou estão em vias de implementação. Em seguida identificou-se 81 

quais destas metas são estruturantes, necessárias para embasar o avanço da construção do 82 

Plano e quais delas são factíveis de implementação com os recursos humanos, materiais e 83 

financeiros disponíveis no momento. O cronograma apresentado contempla ações a serem 84 

realizadas de julho de 2020 até novembro de 2021. Este período ultrapassa a atual gestão 85 

municipal que termina em 31 de dezembro de 2020 e a atual gestão do CMPC que encerra em 86 

30 de abril de 2021 e será um legado aos próximos conselheiros e gestores. O documento foi 87 

aprovado e segue em anexo a esta ata. 5 Edital de concessão de bolsas de estudo para 88 

pesquisas: o conselheiro Rafael Schoenherr apresentou aos demais pares a minuta do edital 89 

para selecionar projetos de pesquisa das políticas culturais municipais. O edital atende às 90 

metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Cultura (Lei nº 13.026/2017, com destaque para 91 

Meta 1, ação F; Meta 5, ação C; Meta 6; Meta 12, ação C; Meta 17, ação A, com a finalidade de 92 

alimentar o Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, mapeando cadeias 93 

produtivas locais da economia da cultura e diagnosticando o circuito cultural em termos de 94 

demandas de agentes, público, espaços e ações. Os projetos serão viabilizados através da 95 

concessão de bolsas de estudo para pesquisas no âmbito da graduação e pós-graduação em 96 
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centros de ensino e de pesquisa públicos ou privados. O edital foi analisado, debatido e 97 

aprovado pelos conselheiros. Foram sugeridas algumas alterações que serão compiladas e 98 

reorganizadas para serem submetidas à Procuradoria Geral do Município e à Secretaria 99 

Municipal da Fazenda.  6 PROMIFIC - Lançamento do livro ‘O Pica-Pau Amarelo’:  o Sr. 100 

Eduardo Godoy informou aos presentes que o Instituto Pegaí Leitura Grátis finalizou a 101 

impressão dos 5 mil exemplares do livro ‘O Pica-Pau Amarelo’, de Monteiro Lobato, 102 

contemplado pelo PROMIFIC, e fará o seu lançamento através de uma live na próxima semana, 103 

com a participação de representantes do Instituto, dos patrocinadores, da FMC e da 104 

conselheira de Literatura, Patricia Guedes. Informou também que, além da circulação 105 

contemplada no projeto, o livro será distribuído em conjunto com a Secretaria Municipal de 106 

Educação nas cestas de alimentação oferecidas aos alunos nestes tempos de pandemia. 7 107 

Avaliação dos relatórios dos editais 017 e 018 (Artes Visuais) de 2019: a conselheira 108 

Lenita Stark apresentou uma avaliação dos relatórios elaborados pelos proponentes dos 109 

projetos do segmento de Artes Visuais que foram aprovados e realizados no edital 017/2019 110 

CONCURSO DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO DE OBRAS E EXPOSIÇÕES DE ARTES VISUAIS  e no 111 

edital 018/2019 CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE ARTES VISUAIS. No Edital 017 112 

foram aprovados dois projetos de exposição individual. Os relatos de cada um seguem a 113 

seguir. ‘Retratos da Boemia em Ponta Grossa - Diários de um Garçom’: foi exibida no 114 

saguão do Centro de Música Maestro Paulino Martins Alves. Como ponto positivo do edital 115 

destacou-se o incentivo à produção e oportunidade de exibição das obras e visibilidade do 116 

artista. Como pontos negativos a conselheira ressaltou a falta de divulgação pelo proponente 117 

do projeto que se traduziu em pouco público na abertura. Faltou um cartaz na exposição com 118 

texto sobre os fundamentos conceituais, pois se tratando de arte contemporânea, o 119 

fundamento conceitual da obra era relevante. Por fim sugeriu que para futuras propostas 120 

expositivas (presenciais) deve-se criar um padrão para cartaz  de divulgação, convite e 121 

material informativo; fornecer livro registro de presença (no término da exposição o artista  122 

faz uma cópia para ele); providenciar uma sinalização externa no local da exposição, 123 

divulgando a mostra (quem passa pelo local fica ciente que ali há um artista expondo). ‘Siloé – 124 

enxergando a fé evangélica em Ponta Grossa’: as obras foram entregues pelo fotógrafo, 125 

mas em função da pandemia ainda não foi exibida em exposição. No Edital 018 foram 126 

aprovados quatro projetos, com os relatos que seguem. ‘Revista Fluência’: o relatório deste 127 

projeto apresentou poucas informações relevantes. As fotos e os dados da revistas estavam 128 

indecifráveis, não consta a periodicidade da revista e tão pouco o nome das pessoas que 129 

compuseram a equipe técnica e artística da revista e não houve divulgação do seu lançamento. 130 

A conselheira sugeriu que para outros projetos nesse segmento, sejam priorizadas propostas 131 

com plano de continuidade, firmeza de propósitos e que haja interação contínua com o 132 

público. ‘Oficina e Exposição – NÓS’: este projeto foi realizado no anexo do Centro de Cultura 133 

Cidade de Ponta Grossa com a realização de quatro oficinas (Oficina de Pintura em Tela, 134 

Oficina de Gravura, Oficina de Pintura em Azulejo e Cerâmica e Oficina de Pintura em 135 

Madeira) e uma exposição dos trabalhos produzidos. A primeira oficina teve 12 participantes, 136 

nas seguintes a presença caiu pela metade e a abertura da exposição contou com um número 137 

razoável de pessoas. O principal ponto positivo deste projeto foi a inserção da arte conceitual 138 

contemporânea à comunidade artística. O ponto negativo, segundo a conselheira, foi a pouca 139 

participação nas oficinas que teve um conteúdo relevante para o desdobramento da arte 140 

conceitual e sugere para futuros projetos de ações interativas, que fique atrelado em edital, 141 

para que sejam ministradas oficinas em locais com público garantido, como escolas, 142 

associações comunitárias e associações de moradores, e priorizando propostas de arte 143 

inclusiva em comunidades vulneráveis, abrindo horizontes através da arte. ‘Intervenção 144 
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Urbana através das Artes Visuais - Tom da terra’:  este projeto contou com a realização de 145 

três oficinas de arte sustentável em três espaços distintos (UEPG – Campus de Uvaranas, 146 

Escola Municipal Prof. Maria Elvira Justus Schmidt/Guaragi e Praça Monteiro Lobato) com 147 

bom número de participantes em todas as etapas das ações formativas e a proponente 148 

cumpriu todos os itens exigidos no regulamento. O ponto positivo destacado pela conselheira 149 

Lenita foi a produção de uma iniciativa nova através de uma arte sustentável em novos 150 

campos de significação, expandindo experiências e conhecimento de práticas artesanais, 151 

usando recursos naturais e sugere que esta proposta seja retomada e ampliada, além de 152 

divulgar a obra resultante da intervenção artística no muro da escola no Guaragi. ‘Arte Naïf 153 

na Escola’: este projeto contou com a realização de quatro oficinas de Arte Naïf, duas delas na 154 

Escola Estadual Amálio Pinheiro (quatro aulas), outra na Escola Estadual General Osório 155 

(duas aulas) e outra na Escola Estadual Monteiro Lobato (duas aulas), com a participação de 156 

112 alunos. O relatório apresentou informações consistentes com declarações, registros 157 

fotográficos, lista de presença, avaliações, entre outros documentos, de acordo com o 158 

regulamento. Foi uma proposta inovadora e bem aceita pelo público estudantil, um despertar 159 

para novas possibilidades e uma reflexão sobre limitação e superação através da arte. A 160 

conselheira Lenita destacou o conhecimento do artista da História da Arte Naïf e a sua 161 

realização na composição primitiva. Sugeriu que se aumente o apoio para propostas em Artes 162 

Visuais onde o artista possa trabalhar divulgando a sua produção e passando adiante seus 163 

conhecimentos. Após a apresentação os demais conselheiros parabenizaram a conselheira 164 

Lenita que apresentou uma visão geral dos projetos de Artes Visuais desenvolvidos pelos 165 

empreendedores e o seu alcance junto à comunidade. 8 Lei Aldir Blanc: o presidente 166 

Fernando Durante informou que os gestores municipais e estaduais de todo o país estão 167 

pactuando diversos pontos acerca da utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc, e aguardando 168 

a regulamentação da Lei pelo Governo Federal. Informou também que a Secretaria de Estado 169 

da Comunicação e Cultura do Paraná está realizando, juntamente com o Conselho Estadual de 170 

Cultura, consultas aos órgãos competentes sobre a legislação eleitoral no que se refere às 171 

atividades permitidas e à divulgação das ações durante o período de campanha. 9 Moção de 172 

Aplauso: O Sr. Eduardo Godoy informou que o Grupo de Teatro Cidade de Ponta Grossa 173 

recebeu uma Moção de Aplauso aprovada no plenário da Câmara Municipal pelo trabalho e 174 

pelos prêmios que conquistou desde a sua criação. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a 175 

reunião às 20h45 e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros 176 

presentes: 177 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 178 

Cirillo Barbisan (titular - FMC) ________________________________________________________________________ 179 

Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) ________________________________________________________ 180 

Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _________________________________________________________________ 181 

Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) _______________________________________________________  182 

Fátima Ribeiro (titular - Música)______________________________________________________________________ 183 

Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ______________________________________________________ 184 

Lenita Stark (titular – Artes Visuais) _________________________________________________________________ 185 

Patrícia Guedes (titular - Literatura) __________________________________________________________________ 186 

Luiz Carlos Gorchinski (suplente – Literatura) ____________________________________________________ 187 
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João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ______________________________________ 188 

Márcio Fabiano Antunes (titular - Teatro) ____________________________________________________________ 189 


