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ATA Nº 222 – 03 DE AGOSTO DE 2020 2 

Aos 03 dias do mês de agosto de 2020, às 18h30, realizou-se a reunião extraordinária do 3 

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

através de 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 e o Sr. Carlos Alberto Rodrigues. 17 

Abrindo a reunião o senhor presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a todos e em 18 

seguida colocou em discussão os assuntos da pauta. 1 Aprovação de atas: Foi aprovada a ata 19 

da reunião 221. 2 Fundo Municipal de Cultura: o Sr. Eduardo Godoy informou que o extrato 20 

do mês de agosto da conta do Fundo Municipal de Cultura será enviado por e-mail aos 21 

conselheiros. 3 Chamada para o banco de dados de Avaliadores de Projetos Culturais: o 22 

Sr. Eduardo Godoy informou aos presentes que foi encerrado o prazo para inscrição, no dia 31 23 

de julho, do chamamento público para pareceristas de projetos culturais. Houve 46 inscrições 24 

vindas de vários estados tais como Ceará, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, 25 

Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande 26 

do Sul, abrangendo todos os segmentos artísticos e os avaliadores podem ser acionados já 27 

para os próximos editais. 4 Casa da memória – Estação Paraná: o presidente Fernando 28 

Durante relatou aos presentes que a Fundação Municipal de Cultura transferiu, em meados do 29 

ano passado, as instalações da Casa da Memória para um imóvel alugado para melhor 30 

preservar e acomodar o seu acervo num local mais seguro em relação às infiltrações, ataques 31 

de cupins e mesmo perigo de incêndio que assolava e ainda assola a Estação Paraná. Desde 32 

antes da transferência da Casa da Memória, a FMC gestionava junto à Prefeitura a aprovação 33 

de orçamento para licitar obras de manutenção predial na Estação Paraná e continuou 34 

solicitando reiteradas vezes após a transferência, sem sucesso. Recentemente conversou com 35 

o Sr. Prefeito e tratou do assunto da transferência da sede administrativa da Fundação 36 

Municipal de Cultura para um imóvel em frente à Prefeitura, que foi sede da Procuradoria 37 

Seccional da Fazenda Nacional e da alocação do acervo do Museu Época, que está em 38 

negociação com os herdeiros do Sr. Aristides Spósito, na Mansão Villa Hilda, atual sede da 39 

FMC. Nesta ocasião não foi tocado no assunto da Estação Paraná.  Na semana passada foi 40 

surpreendido por um comunicado do Sr. Prefeito, informando que a Estação Paraná seria 41 

transferida para a Polícia Militar do Paraná, a qual havia solicitado o seu uso via o ofício 42 

protocolado no SEI - Sistema Eletrônico de Informações (SEI – 25.178/2020) da Prefeitura, 43 

no mês de abril último(23/04/2020).. O presidente Fernando, informou aos presentes que 44 

este ofício não passou pela Fundação Municipal de Cultura, que não teve oportunidade de se 45 

manifestar e tão pouco de consultar os conselhos. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski 46 

argumentou que esta decisão unilateral do Sr. Prefeito fere a legislação atinente à Cultura em 47 

nossa cidade, em especial a Lei 10.718/2011 que cria o Conselho Municipal de Política 48 
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Cultural, a Lei 11.048/2012 que cria o Sistema Municipal de Cultura e a Lei 13.026/2017 que 49 

institui o Plano Municipal de Cultura, entre outras, nas quais constam as atribuições do 50 

Conselho Municipal de Política Cultural e o uso de alguns imóveis tombados, entre eles a 51 

Estação Paraná. Informou que o Sr. Prefeito fez uma enquete com os ouvintes do seu 52 

programa de rádio onde as alternativas eram: se a população concordava com instalação da 53 

Polícia Militar na Estação Paraná ou se preferiam que o imóvel fosse destruído por vândalos. 54 

Como se essas fossem as duas únicas alternativas possíveis. Destacou que a solicitação da 55 

Polícia Militar de utilizar o prédio nunca veio a debate neste conselho. Considera que esta 56 

ação é uma afronta ao  trabalho do CMPC e do COMPAC e sugere uma moção de repúdio além 57 

de uma representação junto ao Ministério Público. A conselheira Elizabeth Johansen 58 

argumentou que se deve distinguir a Casa da memória, que é uma instituição detentora de um 59 

importante acervo referente à história de Ponta Grossa e dos Campos Gerais do edifício da 60 

Estação Paraná, que a abrigava até o ano passado. A conselheira considera que o atual espaço 61 

onde está instalada a Casa da Memória oferece melhores condições físicas e técnicas para o 62 

acondicionamento e conservação do acervo do que a Estação Paraná e que o edifício que foi a 63 

primeira estação ferroviária da cidade, precisa de urgentes obras de manutenção predial e o 64 

seu posterior uso deve ser controlado pois se trata de um edifício frágil, que não comporta um 65 

fluxo grande e desordenado de pessoas e de móveis e equipamentos pesados. Concluiu que o 66 

atual estado do imóvel deve-se ao descaso da prefeitura na liberação de recursos para a sua 67 

conservação e à retirada, por questões estéticas, da cerca que havia em volta do prédio que 68 

provia alguma proteção contra vandalismos. Considera que além da ação jurídica junto ao 69 

Ministério Público, deve-se fazer uma consulta junto à Coordenadoria de Patrimônio da 70 

Secretaria de Estado da Cultura, visto que o imóvel é tombado em âmbito estadual, para 71 

desenvolvimento de estudo técnico sobre os reparos ou restauros necessários e sobre as 72 

condições de uso, devido a sua fragilidade. O conselheiro Márcio Antunes sugeriu enviar 73 

correspondência ao Conselho Estadual de Cultura, narrando a situação. O conselheiro Nelson 74 

Silva Jr. argumentou que se deve evitar polarizações para não transformar a questão numa 75 

batalha de egos. Considera importante esclarecer o prefeito e a população sobre os critérios 76 

técnicos, históricos e afetivos envolvidos e abrir um diálogo para que se chegue a um desfecho 77 

satisfatório. O debate prosseguiu com várias intervenções e ao final foi aprovada a 78 

representação junto ao Ministério Público a qual será acrescentada a informação sobre o não 79 

envio do ofício da Polícia Militar solicitando o uso do imóvel para a apreciação da Fundação 80 

Municipal de Cultura e dos conselhos pertinentes.  Na sequência o conselheiro Rafael 81 

Schoenherr apresentou uma minuta do documento que será enviado à Câmara Municipal, 82 

narrando os fatos e o mesmo foi aprovado. Decidiu-se também que o CMPC encaminhará 83 

correspondência ao Conselho Estadual de Cultura e solicitará à Coordenadoria de Patrimônio 84 

da Secretaria de Estado da Cultura um parecer técnico sobre a situação do imóvel e os 85 

cuidados necessários para o uso adequado. 5 Edital de concessão de bolsas de estudo para 86 

pesquisas: o presidente Fernando Durante informou aos presentes que o Secretário 87 

Municipal da Fazenda acabou de aprovar o descontingencionamento do valor de R$ 51.000,00 88 

do Fundo Municipal de Cultura, para a execução do edital, que será encaminhado à 89 

Procuradoria Geral do Município para as adequações legais e posterior publicação no Diário 90 

Oficial do Município. 8 Lei Aldir Blanc: o presidente Fernando Durante informou que a 91 

Fundação Municipal de Cultura está fazendo o encaminhamento de todos as tarefas que 92 

compete ao órgão gestor municipal, inclusive com a criação de dotação orçamentária 93 

específica para o município poder receber o repasse dos valores. Informou também que o 94 

órgão gestor estadual de cultura pediu à Procuradoria Geral do Estado um parecer técnico e 95 

jurídico para ser enviado à todas as procuradorias municipais para instruis os municípios 96 
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sobre toda a legislação vigente que deve ser atendida, inclusive no que diz respeito à aplicação 97 

de recursos públicos durante o período eleitoral. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a 98 

reunião às 20h32 e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros 99 

presentes: 100 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 101 

Cirillo Barbisan (titular - FMC) ________________________________________________________________________ 102 

Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) _____________________________________________________________________ 103 

Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) ________________________________________________________ 104 

Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _________________________________________________________________ 105 

Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) _______________________________________________________  106 

Fátima Ribeiro (titular - Música)______________________________________________________________________ 107 

Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ______________________________________________________ 108 

Lenita Stark (titular – Artes Visuais) _________________________________________________________________ 109 

Patrícia Guedes (titular - Literatura) __________________________________________________________________ 110 

Luiz Carlos Gorchinski (suplente – Literatura) ____________________________________________________ 111 

João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ______________________________________ 112 

Márcio Fabiano Antunes (titular - Teatro) ____________________________________________________________ 113 
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