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ATA Nº 224 – 13 DE AGOSTO DE 2020 2 

Aos 13 dias do mês de agosto de 2020, às 18h29, realizou-se a reunião extraordinária do 3 

Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), convocada pelos conselheiros  Nelson Silva 4 

Jr., Francisley Pimentel Fagundes, Elizabeth Johansen, Adriana Kisielewicz, Fátima Ribeiro, 5 

Patrícia Guedes, Luiz Carlos Gorchinski, Rafael Schoenherr, Lenita Stark e João Guilherme de 6 

Castro Martins, em ambiente virtual por videoconferência através de plataforma para 7 

reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente das suas 8 

próprias residências através de seus computadores pessoais, smartphones ou outros 9 

aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, 10 

entre outras atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões 11 

presenciais com o objetivo de conter e/ou diminuir o contágio do novo corona vírus em nossa 12 

cidade, e de acordo com o contido na Resolução 001/2020 deste Conselho. Participaram da 13 

reunião os seguintes conselheiros: Cirillo Barbisan (FMC), Nelson Silva Jr. (UEPG), Francisley 14 

Pimentel Fagundes (CME), Elizabeth Johansen (APPAC), Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso 15 

Negro), Fátima Ribeiro (Música), Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-16 

foto-vídeo), Lenita Stark (Artes Visuais) e João Guilherme de Castro Martins (Artes 17 

Populares). Justificou a ausência o Sr. presidente que está em uma outra reunião on line com 18 

dirigentes culturais do estado, tratando da Lei Aldir Blanc. A conselheira Elizabeth Johansen 19 

informou que poderá ficar na reunião até às 18h55 pois tem uma aula marcada para às 19h. 20 

Antes do início da reunião os senhores Márcio Antunes e Carlos Alberto Rodrigues pediram 21 

para participar da reunião, o Sr. Cirillo Barbisan informou que as reuniões do CMPC são 22 

públicas e estão abertas à qualquer cidadão, que poderá se manifestar caso haja a permissão 23 

dos conselheiros presentes. Os conselheiros Elizabeth Johansen, Luiz Carlos Gorchinski e 24 

Rafael Schoenherr argumentaram que a presença dos membros licenciados do conselho 25 

poderá suscitar impugnação quanto às deliberações exaradas nesta reunião. A maioria dos 26 

presentes concordou com o argumento e os citados declinaram de participar da reunião.  27 

Abrindo a reunião o secretário Cirillo Barbisan deu as boas-vindas a todos e em seguida 28 

colocou em discussão os assuntos da pauta. 1 Documentos deliberados na reunião de 03 29 

de agosto: o conselheiro Cirillo Barbisan informou aos presentes que a convocação e pauta da 30 

reunião chegou hoje às 16h42 e que conversou no final da desta tarde, com o Sr. Eduardo 31 

Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da FMC, o qual já havia concluído o seu 32 

expediente e não se encontrava nas dependências da fundação  e o mesmo relatou que os 33 

ofícios e manifestos já foram encaminhados aos seus destinatários e não teria como 34 

encaminhar os comprovantes hoje, comprometendo-se a enviar amanhã por e-mail aos 35 

conselheiros. 2 Apresentação do novo contrato do imóvel que abriga a Casa da Memória: 36 

o conselheiro Cirillo Barbisan informou que tentou contato no final desta tarde com o 37 

Departamento de Contratos da Secretaria da Fazenda para informações sobre o contrato, mas 38 

o expediente já havia encerrado. No entanto adiantou aos presentes que provavelmente o 39 

contrato não estaria assinado, pois o locador do imóvel ainda não apresentou as certidões 40 

negativas exigidas por lei. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski argumentou que contrato 41 

expirou no dia 26 de junho de 2020 e que a prefeitura e a fundação estão incorrendo em burla 42 

legislação, especialmente à Constituição Brasileira que preconiza que a administração pública 43 

deve primar pelos princípios da legalidade e eficiência, segundo o seu artigo 37. O Sr. Cirillo 44 

informou que a prefeitura e a fundação estão sim primando pelos princípios da legalidade, 45 

cumprindo o disposto na Lei 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da 46 

administração pública, que proíbe a prefeitura de celebrar contrato com terceiros que não 47 

apresentem toda a documentação prevista na lei. 3 Cessão de Uso da Estação Paraná (CASA 48 
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da MEMÓRIA), ao 1° BPM: tendo em vista as manifestações através da imprensa e das redes 49 

sociais de opiniões de alguns representantes da administração pública e membros do 50 

Conselho Municipal de Política Cultural sobre a ocupação da Estação Paraná por uma 51 

guarnição da Polícia Militar e também por um Museu da Polícia Militar, sem consulta prévia à 52 

Fundação Municipal de Cultura e aos conselhos pertinentes, COMPAC e CMPC, ficou decidido 53 

pela maioria de seus membros  que o Conselho Municipal de Política Cultural: A) Redigirá uma 54 

carta aberta à população expondo as razões pelas quais o CMPC se sente usurpado de suas 55 

atribuições e não concorda com a utilização da Estação Paraná pela Polícia Militar. A minuta 56 

da carta será redigida pelo conselheiro João Guilherme Castro Martins para posterior 57 

avaliação dos demais conselheiros. Depois de aprovado o documento a conselheira Adriana 58 

Kisielewicz fará a divulgação para a imprensa. B) Redigirá um desagravo ao Diretor do 59 

Departamento de Patrimônio da Fundação Municipal de Cultura contra a sua opinião sobre a 60 

utilização da Estação Paraná. A minuta deste documento será redigida pelo conselheiro Luiz 61 

Carlos Gorchinski para posterior avaliação dos demais conselheiros. C) Redigirá uma carta de 62 

compromisso com a cultura com as demandas do setor cultural, que o CMPC julga importante 63 

para o desenvolvimento das artes e da cultura em geral na cidade de Ponta Grossa, para ser 64 

entregue e assinada pelos futuros candidatos a prefeito no pleito de 2020. A minuta deste 65 

documento será redigida pela conselheira Francisley Pimentel Fagundes para posterior 66 

avaliação dos demais conselheiros. D) Solicitará, através da Fundação Municipal de Cultura, 67 

uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal para conversar sobre a utilização da Estação Paraná 68 

e mostrar a inadequação do seu uso pela Polícia Militar e propor alternativas de ocupação e 69 

restauro. O conselheiro Cirillo Barbisan ficou encarregado de conversar com o presidente da 70 

Fundação e marcarem esta reunião. E) Solicitará, através da Fundação Municipal de Cultura, 71 

um tempo na tribuna durante sessão na Câmara Municipal para expor as razões do Conselho 72 

em discordar da utilização da Estação Paraná pela Polícia Militar e os pareceres técnicos sobre 73 

o uso cultural e cuidadoso do imóvel. Para esta exposição os membros do conselho indicaram 74 

a conselheira Elizabeth Johansen, que será consultada sobre a sua participação. O conselheiro 75 

Cirillo Barbisan ficou encarregado de conversar com o presidente da Fundação e marcarem 76 

esta reunião. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião às 19h47 e a ata vai por 77 

mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 78 

Cirillo Barbisan (titular - FMC) ________________________________________________________________________ 79 

Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) _____________________________________________________________________ 80 

Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) ________________________________________________________ 81 

Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _________________________________________________________________ 82 

Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) _______________________________________________________  83 

Fátima Ribeiro (titular - Música)______________________________________________________________________ 84 

Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ______________________________________________________ 85 

Lenita Stark (titular – Artes Visuais) _________________________________________________________________ 86 

Luiz Carlos Gorchinski (suplente – Literatura) ____________________________________________________ 87 

João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ______________________________________ 88 
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