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ATA Nº 226 – 08 DE SETEMBRO DE 2020 2 

Aos 08 dias do mês de setembro de 2020, às 18h38, 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 (Fundação Municipal de Cultura), Nelson Silva Jr. (Universidade Estadual de 12 

Ponta Grossa), Francisley Pimentel Fagundes (Conselho Municipal de Educação), Elizabeth 13 

Johansen (Associação de Preservação do Patrimônio Cultural), Adriana Kisielewicz (Instituto 14 

Sorriso Negro), Fátima Ribeiro e Regina Stori (Música), Patrícia Guedes e Luiz Carlos 15 

Gorchinski (Literatura), Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), e João Guilherme de Castro 16 

Martins (Artes Populares). Participaram também o Sr. Miguel Sanches Neto, Reitor da 17 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Sr. Niltonci Chaves, Diretor do Museu Campos Gerais, 18 

O Sr. Eduardo Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da Fundação Municipal de Cultura 19 

e a Sra. Marrara Laurindo, assessora de imprensa da Fundação Municipal de Cultura. Justificou 20 

a ausência a conselheira Lenita Stark por ter outro compromisso assumido anteriormente 21 

neste horário.  Abrindo a reunião o senhor presidente Fernando Durante deu as boas-vindas a 22 

todos e em seguida colocou em discussão o assunto da pauta. 1 Apresentação da proposta 23 

da UEPG para utilização da Estação Paraná: fazendo uso da palavra o Reitor da 24 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Sr. Miguel Sanches Neto, fez um histórico sobre a 25 

parceria que a UEPG está desenvolvendo com o Operário Ferroviário Esporte Clube, que 26 

investiu na construção de quatro campos de futebol no Campus de Uvaranas para ser utilizado 27 

como centro de treinamento do clube e de formação para os alunos do curso de Educação 28 

Física, com muito sucesso, servindo de modelo de parceria para outras universidades e clubes 29 

de futebol do Paraná. Acrescentou que por conta desta parceria surgiu uma idéia, há cerca de 30 

um ano, de se organizar o acervo de objetos do Clube Operário, com 108 anos de história, 31 

através do Museu Campos Gerais, para oferecer à cidade uma narrativa da história da cidade 32 

sob a perspectiva da chegada da ferrovia em 1894 e a formação de uma classe operária 33 

organizada que lutou pelos seus direitos de trabalho digno e de lazer, que culminou com a 34 

fundação do clube. Esta idéia ficou adormecida a espera de uma oportunidade para que 35 

pudesse ser realizada, até que se precipitou a situação da necessidade de recuperação da 36 

Estação Paraná, que foi solicitada para uso da Polícia Militar. Professores do Departamento de 37 

História pediram para que a UEPG se manifestasse sobre o assunto e então o Reitor conversou 38 

com o Diretor do Museu Campos Gerais, Sr. Niltonci Chaves sobre a retomada da ideia e a 39 

elaboração de uma proposta de parceria entre a UEPG, Prefeitura Municipal e Clube Operário, 40 

para instalação na Estação Paraná, de um Museu ferroviário em conjunto com um Museu do 41 

Clube Operário Ferroviário, sob a direção técnica do Museu Campos Gerais. Na sequência 42 

obteve-se a aquiescência do presidente do Clube Operário, Sr. Álvaro Góes e em seguida a 43 

proposta foi apresentada ao Prefeito Municipal, Sr. Marcelo Rangel, que se mostrou 44 

extremamente solícito e entusiasta da ideia, visto que o seu interesse é solucionar a questão 45 

do restauro e conservação da Estação Paraná e a perspectiva de repassar o prédio para a 46 

Polícia Militar está sofrendo bastante resistência da comunidade cultural. Em seguida as 47 

conselheiras Elizabeth Johansen e Patrícia Guedes perguntaram de onde virão os recursos 48 
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financeiros para a realização do projeto. O Sr. Reitor informou que a UEPG recebeu do 49 

governo federal, através do Ministério da Justiça uma verba de R$ 10.000.000,00 (dez milhões 50 

de reais) para restauro do prédio do antigo Fórum, que voltará a abrigar o Museu Campos 51 

Gerais e a construção de um edifício anexo para administração e reserva técnica. Esta obra 52 

está sendo finalizada com sobra de orçamento que poderá ser realocada para outra obra de 53 

restauro, desde que seja aprovado pelo Ministério da Justiça. Acrescentou que para um bom 54 

projeto sempre haverá recursos e se comprometeu a trabalhar como embaixador deste 55 

projeto na captação, além do Clube Operário ter interesse e também possuir bom potencial de 56 

captação de recursos. As conselheiras Fátima Ribeiro e Regina Stori perguntaram se com a 57 

sobra do orçamento do restauro do antigo Fórum, a UEPG não deveria priorizar  a reforma e 58 

restauro do Teatro Pax, que pertence a própria UEPG. O Sr. Reitor informou que para as obras 59 

do Teatro Pax o governo do estado já liberou os recursos e foi realizada uma licitação, que 60 

teve que ser interrompida pois a empresa ganhadora não apresentou qualificação técnica para 61 

aquele tipo de trabalho. O processo está sendo retomado e o teatro estará revitalizado em 62 

breve. Finalizando a apresentação o Sr. Reitor informou que a parceria que está sendo 63 

proposta pode-se materializar através de um aditivo ao convênio que já existe entre a 64 

Prefeitura Municipal e a Universidade Estadual de Ponta Grossa e pediu o apoio do Conselho 65 

Municipal de Política Cultural para seguir avante com o projeto. Vários conselheiros se 66 

manifestaram e agradeceram a interferência do Sr. Reitor no encaminhamento de uma 67 

solução aceitável para a situação da Estação Paraná e o CMPC deu o seu aval para 68 

continuidade da proposta. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião às 20h09 e a 69 

ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros presentes: 70 

Fernando Durante (presidente) _______________________________________________________________________ 71 

Cirillo Barbisan (titular - FMC) ________________________________________________________________________ 72 

Nelson Silva Jr. (titular – UEPG) _____________________________________________________________________ 73 

Francisley Pimentel Fagundes (titular - CME) ________________________________________________________ 74 

Elizabeth Johansen (titular - APPAC) _________________________________________________________________ 75 

Adriana Kisielewicz (titular – Instituto Sorriso Negro) _______________________________________________________  76 

Fátima Ribeiro (titular - Música)______________________________________________________________________ 77 

Regina Stori (suplente – Música) ____________________________________________________________________ 78 

Rafael Schoenherr (titular – Cine-Foto-Vídeo) ______________________________________________________ 79 

Lenita Stark (titular – Artes Visuais) _________________________________________________________________ 80 

Patrícia Guedes (titular - Literatura) __________________________________________________________________ 81 

Luiz Carlos Gorchinski (suplente – Literatura) ____________________________________________________ 82 

João Guilherme de Castro Martins (titular – Artes Populares) ______________________________________ 83 
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