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ATA Nº 223 – 10 DE AGOSTO DE 2020 2 

Aos 10 dias do mês de agosto de 2020, às 18h36, 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 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 Fundo Municipal de Cultura: o Sr. 19 

Eduardo Godoy informou que o extrato do mês de agosto da conta do Fundo Municipal de 20 
Cultura foi enviado por e-mail aos conselheiros, na qual consta o saldo de R$ 197.459,82 (cento 21 

e noventa e sete mil e quatrocentos e cinqüenta e nove reais e oitenta e dois centavos), deste valor 22 

há ainda algumas premiações pendentes dos editais de 2019 para projetos que ainda não 23 

foram finalizados no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), especificamente nos 24 

editais 021 – Festival de Cultura Popular e 022 – Poesia da Vila. E o valor de R$ 51.000,00 25 

(cinquenta e um mil reais) Edital de concessão de bolsas de estudo para pesquisas. O total 26 

disponível para novos editais é de R$ 136.659,82, sendo que este valor está contingenciado e 27 

necessita autorização da Secretaria Municipal da Fazenda. 2 Formação do Grupo de 28 

Trabalho para construção do Plano de Ação da Lei Aldir Blanc em Ponta Grossa: o 29 

presidente Fernando Durante informou aos presentes que foi acordado entre a união, estados 30 

e municípios que os valores referentes ao auxílio emergencial para artistas (pessoas físicas) 31 

será gerenciado pelos governos estaduais em parceria com a Caixa Econômica Federal e que o 32 

auxílio para as empresas, grupos, coletivos, entre outras modalidades será gerenciado pelos 33 

municípios. Acrescentou que o valor de no mínimo 20% do total dos recursos destinados a 34 

cada cidade deverá ser empregado em projetos de fomento à atividade artístico-cultural em 35 

todas as áreas. No caso de Ponta Grossa esse valor deverá ultrapassar a cifra de R$ 440.000,00 36 

e o município precisa formar um grupo de trabalho para definir o plano de ação para ser 37 

enviado para a Secretaria de Cultura do Ministério do Turismo através da plataforma Brasil. 38 

Após a aprovação do plano de ação, os recursos serão liberados.  Após debates e 39 

esclarecimentos o grupo de trabalho foi formado pelas seguintes pessoas: Eduardo Godoy, 40 

Cirillo Barbisan, Fatima Ribeiro, Rafael Schoenherr, Patrícia Guedes, Lenita Stark, João 41 

Guilherme de Castro Martins, Francisley Pimentel Fagundes e Adriana Kisielewicz. O 42 

conselheiro Márcio Antunes perguntou sobre a proposta de transformar o repasse dos 43 

recursos do fomento através de bolsas para desburocratizar e dinamizar a sua aplicação. O 44 

presidente Fernando informou que a viabilidade desta proposta está sendo analisada pela 45 

procuradoria de estado e que no dia de amanhã, às 9h, haverá uma reunião do Conselho 46 

Estadual de Cultura e entre os assuntos serão definidos os formulários para o auxílio 47 

emergencial e talvez haja uma definição sobre a questão das bolsas. Aproveitou a ocasião para 48 
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convidar os presentes para acompanharem a reunião através da internet. 3 Estação Paraná – 49 

Casa da Memória: o presidente Fernando Durante informou que tem mantido contatos em 50 

busca de um desfecho positivo com relação à destinação da Estação Paraná e que conversou 51 

com a vice-prefeita Profa. Elizabeth Schmidt que está bastante sensível à demanda da 52 

Fundação Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Política Cultural para que o 53 

edifício permaneça abrigando atividades culturais. Pediu aos conselheiros sugestões para o 54 

uso da Estação Paraná para embasar um projeto de ocupação do imóvel para ser apresentado 55 

para substituir o que contempla o uso pela Polícia Militar. Os conselheiros solicitaram mais 56 

tempo para consultar os vários setores interessados no assunto e oferecer uma sugestão 57 

embasada em critérios técnicos, históricos e culturais. O conselheiro Luiz Carlos Gorchiski 58 

informou aos demais presentes que pesquisou no portal da transparência da prefeitura e 59 

verificou que o contrato de aluguel do imóvel onde está abrigada a Casa da Memória, está 60 

vencido desde junho último (26/06/20), deixando à deriva aquela instituição e o seu acervo. 61 

O presidente Fernando esclareceu que a Casa da Memória não está à deriva. Há um corpo de 62 

funcionários capacitados que trabalham com competência na manutenção e guarda do seu 63 

acervo. Informou também que foi acordado com o proprietário do imóvel a prorrogação do 64 

contrato de locação, inclusive com redução do valor do aluguel. O novo contrato não foi 65 

assinado ainda por que o proprietário não apresentou todas as certidões negativas exigidas 66 

pela lei de responsabilidade fiscal. Assim que o proprietário providenciar todos os 67 

documentos o contrato será assinado e publicado no Diário Oficial e a prefeitura poderá 68 

proceder os pagamentos. Enquanto isso a Casa da Memória seguirá instalada no referido 69 

imóvel. O conselheiro Luiz pediu para ver o novo contrato na próxima reunião ordinária e o 70 

presidente Fernando informou que pedirá para que o Departamento de Contratos da 71 

Secretaria Municipal da Fazenda providencie o documento. A conselheira Elizabeth Johansen 72 

perguntou ao presidente Fernando Durante por que a Fundação Municipal de Cultura não 73 

protocolizou Junto à Câmara Municipal o documento aprovado na última reunião deste 74 

conselho realizada no dia 03 de agosto, pois não cabe ao presidente a decisão de não 75 

encaminhar o documento. O presidente Fernando informou que o documento não foi enviado 76 

ainda porque não havia um prazo estipulado, mas que será enviado amanhã. O conselheiro 77 

Luiz Carlos Gorchinski informou que tomou a iniciativa de encaminhar o referido documento 78 

à Câmara e que ficou decepcionado, pois o presidente da Câmara não leu o documento 79 

durante a última sessão daquela casa. Acrescentou que estava indignado com o comandante 80 

da Polícia Militar de Ponta Grossa por ter solicitado à prefeitura a utilização da Estação Paraná 81 

para a instalação de uma unidade da PM no centro da cidade, em flagrante burla à legislação 82 

vigente. O conselheiro Nelson Silva Jr. sugeriu a necessidade de se realizar estudos sobre os 83 

espaços culturais da cidade para termos subsídios e argumentações históricas, sociais e 84 

técnicas para a defesa e salvaguarda deste patrimônio e principalmente para que continuem 85 

abrigando atividades culturais. 4 Verba da Câmara: conselheira Fátima Ribeiro informou aos 86 

presentes que o Sr. Sérgio Falcão, representante da Ordem dos Músicos do Brasil, está 87 

mobilizando os músicos da cidade com relação à proposta do vereador George Luis de 88 

destinar parte dos recursos do orçamento da Câmara Municipal, que não foi utilizado neste 89 

ano de 2020 e será devolvido à Prefeitura Municipal, para ser utilizado como auxílio 90 

emergencial aos profissionais da música: artistas e técnicos que ficaram sem renda desde que 91 

iniciou a pandemia. Ele e os músicos farão um trabalho junto aos vereadores e também farão 92 

uma campanha junto à comunidade para apoiar a proposta. 5 Desincompatibilização: o 93 

conselheiro Márcio Antunes apresentou ao CMPC um documento solicitando o afastamento 94 

das atividades do conselho a título de desincompatibilização por estar filiado ao Partido 95 

Comunista do Brasil e fazer parte da lista de pré-candidatos do partido, com vistas a concorrer 96 
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ao cargo eletivo de vereador no município de Ponta Grossa, nos termos da Lei Complementar 97 

nº 64, de 18 de maio de 1990, no pleito de 2020. A Ata da Convenção e lista de aprovados 98 

seguirá para se fazer anexo em período próprio, conforme calendário eleitoral. Nada mais 99 

havendo a tratar, foi finalizada a reunião às 20h32 e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, 100 

redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 101 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 102 

Cirillo Barbisan (titular - FMC) ________________________________________________________________________ 103 

Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) _____________________________________________________________________ 104 

Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) ________________________________________________________ 105 

Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _________________________________________________________________ 106 

Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) _______________________________________________________  107 

Fátima Ribeiro (titular - Música)______________________________________________________________________ 108 

Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ______________________________________________________ 109 

Lenita Stark (titular – Artes Visuais) _________________________________________________________________ 110 

Patrícia Guedes (titular - Literatura) __________________________________________________________________ 111 

Luiz Carlos Gorchinski (suplente – Literatura) ____________________________________________________ 112 

João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ______________________________________ 113 

Márcio Fabiano Antunes (titular - Teatro) ____________________________________________________________ 114 
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