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ATA Nº 225 – 31 DE AGOSTO DE 2020 2 

 3 
Aos 31 dias do mês de agosto de 2020, às 18h30, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho 4 
Municipal de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através de 5 
plataforma para reuniões on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente das 6 
suas próprias residências através de seus computadores pessoais, smartphones ou outros aparelhos 7 
para esta finalidade, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 17.077/2020 que, entre outras 8 
atividades, suspendeu por tempo indeterminado a realização de reuniões presenciais com o objetivo 9 
de conter e/ou diminuir o contágio do novo corona vírus em nossa cidade, e de acordo com o contido 10 
na Resolução 001/2020 deste Conselho. Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Fernando 11 
Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (Fundação Municipal de Cultura), Nelson Silva Jr. (Universidade 12 
Estadual de Ponta Grossa), Francisley Pimentel Fagundes (Conselho Municipal de Educação), Elizabeth 13 
Johansen (Associação de Preservação do Patrimônio Cultural), Adriana Kisielewicz (Instituto Sorriso 14 
Negro), Fátima Ribeiro (Música), Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), Rafael 15 
Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Lenita Stark (Artes Visuais), e João Guilherme de Castro Martins (Artes 16 
Populares). Participou também o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da Fundação 17 
Municipal de Cultura. Abrindo a reunião o senhor presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a 18 

todos e em seguida colocou em discussão o assunto da pauta. 1 Indicação de membros do CMPC 19 

para o Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização GTAF da Lei Aldir Blanc 20 

em Ponta Grossa: o presidente Sr. Fernando Durante informou aos presentes que na data de hoje o 21 
Sr. Prefeito Municipal assinou o termo de adesão junto ao do governo do Estado do Paraná para 22 
utilização da plataforma do C.I.C. para cadastramento de empresas e grupos de natureza cultural  23 
sediados em Ponta Grossa que se habilitarão para receber os recursos da lei Aldir Blanc. Em seguida o 24 
Sr. Eduardo Godoy apresentou aos conselheiros presentes a minuta do decreto municipal que cria o  25 
Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização (GTAF), que será responsável em 26 

providenciar os meios administrativos e operacionais para o recebimento direto do valor 27 

integral a ser destinado ao Município de Ponta Grossa, nos termos do artigo 3°, da Lei Federal 28 

n° 14.017, de 2020, Lei Aldir Blamc, o qual contará com a participação de quatro menbros do 29 

CMPC e terá as seguintes atribuições: I - acompanhar e orientar os processos necessários às 30 

providências indicadas no parágrafo único, do artigo 1°, deste decreto; II- acompanhar todas 31 

as ações dos órgãos federais relativos à regulamentação e implantação da lei referida no caput 32 

deste artigo; III - participar das discussões referentes à regulamentação no âmbito do 33 

Município de Ponta Grossa para a distribuição dos recursos na forma prevista nos artigos 2° e 34 

3º, da norma legal federal referida; IV- estabelecer e acompanhar os mecanismos de 35 

mapeamento e cadastramento dos trabalhadores da cultura e espaços culturais e artísticos no 36 

Município de Ponta Grossa; V - acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do 37 

Governo Federal para o Município de Ponta Grossa; VI - fiscalizar a execução dos recursos 38 

transferidos; VII - elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos no 39 

âmbito do Município de Ponta Grossa. Apresentou também a minuta da portaria de nomeação 40 

dos membros do GTAF para conhecimento de todos. Após debates sobre as atribuições, 41 

responsabilidades, métodos de se realizar o acompanhamento e fiscalização de forma segura e 42 

eficiente, levando-se em consideração os cuidados sanitários que o momento de pandemia 43 

exige, foram indicados e aprovados os quatro membros do CMPC para compor o referido 44 

Grupo de Trabalho bem como os seus suplentes. Representarão o CMPC no Grupo de Trabalho 45 

de Acompanhamento e Fiscalização os conselheiros:  Rafael Schoenherr, João Guilherme de 46 

Castro Martins, Francisley Pimentel Fagundes e Nelson Silva Jr. como titulares e Elizabeth 47 

Johansen, Fátima Ribeiro, Adriana Kisielewicz e Lenita Stark como suplentes. Nada mais havendo a 48 
tratar, foi finalizada a reunião às 20h32 e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos 49 
conselheiros presentes: 50 
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Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 51 

Cirillo Barbisan (titular - FMC) ________________________________________________________________________ 52 

Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) _____________________________________________________________________ 53 

Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) ________________________________________________________ 54 

Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _________________________________________________________________ 55 

Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) _______________________________________________________  56 

Fátima Ribeiro (titular - Música)______________________________________________________________________ 57 

Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ______________________________________________________ 58 

Lenita Stark (titular – Artes Visuais) _________________________________________________________________ 59 

Patrícia Guedes (titular - Literatura) __________________________________________________________________ 60 

Luiz Carlos Gorchinski (suplente – Literatura) ____________________________________________________ 61 

João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ______________________________________ 62 

Márcio Fabiano Antunes (titular - Teatro) ____________________________________________________________ 63 
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