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Aos 14 dias do mês de dezembro de 2020, às 18h25, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal 4 
de Política Cultural (CMPC), em ambiente virtual por videoconferência através de plataforma para reuniões 5 
on-line pela internet onde os conselheiros participaram remotamente das suas próprias residências através de 6 
seus computadores pessoais, smartphones ou outros aparelhos para esta finalidade, em cumprimento ao 7 
Decreto Municipal 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 corona vírus 9 
em nossa cidade, e de acordo com o contido na Resolução 001/2020 deste Conselho. Participaram da reunião 10 
os seguintes conselheiros: Fernando Durante (Presidente), Cirillo Barbisan (Fundação Municipal de Cultura), 11 
Nelson Silva Jr. (Universidade Estadual de Ponta Grossa), Francisley Pimentel Fagundes (Conselho 12 
Municipal de Educação), Elizabeth Johansen (Associação de Preservação do Patrimônio Cultural e Natural), 13 
Carlos Alberto Rodrigues (Instituto Sorriso Negro), Patrícia Guedes e Luiz Carlos Gorchinski (Literatura), 14 
Rafael Schoenherr (Cine-foto-vídeo), Lenita Stark (Artes Visuais), Maria de Fátima dos Santos Ribeiro 15 
(Música), Márcio Fabiano Antunes (Teatro) e João Guilherme de Castro Martins (Artes Populares). 16 
Participou também o Sr. Eduardo Godoy, Diretor do Departamento de Cultura da Fundação Municipal de 17 
Cultura e o Sr. Theodoro Pereira dos Anjos. Abrindo a reunião o senhor presidente Fernando Durante deu as 18 
boas-vindas a todos e em seguida colocou em discussão os assuntos da pauta. 1. Aprovação de atas: foi 19 
aprovada a ata da reunião 229 com a revisão da conselheira Elizabeth Johansen. 2. Fundo Municipal de 20 
Cultura: O extrato do mês de dezembro com data de hoje da mesma conta corrente do Fundo Municipal de 21 
Cultura, mostra o saldo no valor de R$ 192.240,01. Deste valor ainda há R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 22 
premiações dos editais de 2019 para serem realizadas ainda neste mês de dezembro. 3. CMPC comunica 23 
Nota de Pesar: O Conselho Municipal de Política Cultural de Ponta Grossa lamenta o falecimento do 24 
fotógrafo Germano Achilles Koch, ocorrido ontem (13/12/20) no Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa, aos 25 
89 anos. Este colegiado destaca relevância da atuação de Koch para a história da fotografia na cidade desde a 26 
década de 1950, sendo proprietário da empresa Foto Elite e, posteriormente, na década de 1970, tornando-se 27 
fotógrafo responsável pela documentação institucional da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O 28 
CMPC presta homenagem e comunica pesar a familiares e amigos. 4. PROMIFIC 2020/2021: o Sr. 29 
Eduardo Godoy, diretor de Departamento de Cultura da FMC, informou aos presentes que o resultado dos 30 
editais do 2º PROMIFIC já foi publicado no Diário Oficial e se encontra disponível para consulta no site da 31 
Fundação Municipal de Cultura. Estão sendo providenciados os certificados para que os proponentes possam 32 
iniciar a captação de recursos já no início de 2021. Destacou a agilidade de contratação dos pareceristas 33 
através do Banco de Dados de Avaliadores, recentemente implementado pelo CMPC e pela FMC, que 34 
facilitou muito o trabalho, acelerando o processo de avaliação e seleção dos projetos. 5. Lei Aldir Blanc: O 35 
Sr. Eduardo Godoy informou que por decisão do GTAF, conseguiu-se remanejar os recursos excedentes e 36 
ampliar o número de premiados e em alguns casos, o valor dos prêmios. No edital de Mestres Populares, 37 
estavam previstos 50 prêmios e ampliou-se para 65, premiando assim todos os inscritos homologados; no 38 
edital de Reconhecimento da Trajetória de Grupos, estavam previstos 70 prêmios de R$ 5.000, mas como 39 
tivemos somente 46 inscritos, todos eles receberão R$ 7.600; no edital de Produções Artístico-Culturais, 40 
ampliou-se de 116 prêmios para 250, premiando todos os inscritos homologados; Para o edital de subsídios 41 
para empresas de natureza cultural, o resultado sairá na semana que vem, tivemos 48 espaços culturais 42 
inscritos. Todas as informações estão disponíveis no site oficial da Fundação Municipal de Cultura. Sobre a 43 
renda emergencial para agentes culturais de Ponta Grossa, cuja administração está sob responsabilidade do 44 
Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Comunicação nos informou que dos 261 cadastros realizados 45 
por agentes culturais de nossa cidade, 49 foram aprovados nas fases 1 e 2, tendo ainda mais uma fase de 46 
seleção. Lembrando que nesta categoria o município não tem interferência, atuando apenas na divulgação e 47 
incentivando o cadastramento. Todo este processo desencadeado pela Lei Aldir Blanc também foi útil para a 48 
atualização do Cadastro de Agentes Culturais da cidade. Informou também que o resultado dos editais 49 
avaliados e concluídos já foram divulgados e a FMC já começou o processo de pagamento. O Sr. Eduardo 50 
Godoy relatou ainda que de todo o valor destinado ao Município de Ponta Grossa, pouco mais que dois 51 
milhões e duzentos mil reais, conseguiremos distribuir através de editais quase a totalidade dos recursos. 52 
Pelos cálculos do GTAF menos de nove mil reais ainda restam sem ter uma destinação definida. O 53 
Presidente Fernando Durante comentou que o trabalho da FMC, do GTAF e do CMPC foi muito elogiado 54 
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pelo Governo do Estado e serviu de exemplo pela celeridade da organização do processo oferecendo 55 
inclusive, suporte para outras cidades desenvolverem os seus planos de trabalho. Os conselheiros presentes 56 
foram unânimes parabenizando o trabalho de todos aqueles que se empenharam para cumprir os prazos, 57 
respeitando a legislação, e organizar todo este processo emergencial de apoio aos agentes, grupos e empresas 58 
de natureza cultural, que foram os primeiros atingidos pelas restrições exigidas no combate à pandemia e 59 
provavelmente serão os últimos a poderem retornar às suas rotinas de trabalho, quando essa emergência 60 
sanitária for resolvida. Além da Fundação Municipal de Cultura, do Grupo de Trabalho de Acompanhamento 61 
e Fiscalização, do Conselho Municipal de Política Cultural os conselheiros também reconheceram o 62 
parabenizaram o trabalho da Procuradoria Geral do Município que colaborou na elaboração e publicação dos 63 
editais; da Câmara Municipal que trabalhou em regime de urgência para aprovar a suplementação 64 
orçamentária; do Conselho Estadual de Cultura, em especial aos conselheiros Fernando Durante e Hélcio 65 
Kovaleski pelas contribuições para a implementação da Lei Aldir Blanc no Estado do Paraná. Também foi 66 
unânime o reconhecimento que todo o processo de debates, audiências públicas virtuais, reuniões de 67 
conselhos, entre outras atividades, foram de crucial importância para o desenvolvimento das políticas 68 
públicas na área da cultura em todos os níveis: nacional, estaduais e municipais, deixando um importante 69 
legado de participação comunitária na reconstrução e fortalecimento das bases democráticas da nação. 6. 70 
Situação do prédio da Estação Paraná: o conselheiro Rafael Shoenherr manifestou a sua preocupação com 71 
a manutenção do prédio da Estação Paraná pois o período de férias e transição de mandato coincide com o 72 
período de chuvas e propõe se seja solicitado à SMOSP Secretaria Municipal de Obras Públicas, que dê 73 
especial atenção para a conservação do prédio. O Presidente Fernando Durante informou que a Prefeita eleita 74 
Elizaberth Schmidt manifestou a intenção de construir um novo espaço tecnicamente adequado para a guarda 75 
e manutenção do acervo da Casa da Memória, e tem interesse em retomar as tratativas com a Universidade 76 
Estadual de Ponta Grossa e o Operário Ferroviário Esporte Clube, de instalar na Estação Paraná um Museu 77 
Ferroviário e do OFEC. Comprometeu-se também com o retorno da Estação Arte para a administração da 78 
Fundação de Cultura. O presidente Fernando comprometeu-se em enviar ofício à SMOSP solicitando a 79 
manutenção emergencial do Estação Paraná. O conselheiro Luiz Carlos Gorchinski informou que entrou em 80 
contato com o Ministério Público para tomar ciência da tramitação do seu pedido com relação ao destino da 81 
Estação Paraná e relatou que ainda não consta a resposta do Sr. Prefeito Municipal àquela demanda. O 82 
Presidente Fernando informou que ele próprio respondeu o questionamento do Ministério Público com cópia 83 
para o prefeito e para o MP. 7. Carta de Compromisso com a Cultura: o conselheiro Rafael Shoenherr 84 
informou que a carta de compromisso com a cultura, elaborada pelo CMPC, foi apresentada a todos os cinco 85 
candidatos a prefeito, que a assinaram sem nenhuma objeção. 8. Prêmios Culturais 2020: a conselheira 86 
Fátima Ribeiro propôs e os demais presentes aprovaram que, em função da pandemia que inviabilizou a 87 
cerimônia presencial de entrega das premiações culturais do corrente ano,  a divulgação do resultado seja 88 
realizada imediatamente e seja condicionada a entrega dos prêmios em data oportuna, assim que houver 89 
segurança sanitária para a realização da cerimônia. 9. Fórum de Cultura On-line: o Sr. Eduardo Godoy 90 
informou que o material do Fórum de Cultura On line está disponível no site da Fundação Cultural. Informou 91 
também que o sistema de informática da Prefeitura está enfrentando alguns problemas nesta última semana, 92 
mas a Cultura tem um servidor próprio e o site está funcionando. 10. Censo Cultural: o Sr. Eduardo Godoy 93 
informou que os resultados preliminares do Censo Cultural serão enviados na próxima semana com mais de 94 
900 cadastros. 11. Concurso público: o Presidente Fernando Durante informou que nesta semana será 95 
enviado à Secretaria de Governo o estudo realizado com relação aos recursos humanos necessários para o 96 
pleno funcionamento da Fundação Municipal de Cultura, visando a realização de futuro concurso público. 97 
12. Outros assuntos: Ao final da reunião o Sr. Eduardo Godoy apresentou as suas despedidas pois, no ano 98 
de 2021, estará investindo em novos projetos de trabalho e não estará mais atuando como Diretor de Cultura 99 
da Fundação Municipal de Cultura. Agradeceu a colaboração de todos os conselheiros e se colocou à 100 
disposição para prestar toda a informação que forem necessárias para que a transição dos trabalhos ocorra da 101 
forma mais simples e tranquila possível e garanta a continuidade dos processos em andamento. Os 102 
conselheiros presentes enalteceram o trabalho realizado por ele frente ao Departamento e destacaram a 103 
parceria, o respeito e admiração pelos serviços prestados à Cultura de Ponta Grossa. Na sequência o 104 
conselheiro Rafael Schoenherr fez um agradecimento especial em nome do Conselho com relação a atuação 105 
dos representantes da APPAC, Instituto Sorriso Negro e Conselho Municipal de Educação que contribuiram 106 
com relevância em todos os processos de trabalho do CMPC. O Presidente Fernando Durante encerrou a 107 
última reunião do ano agradecendo o empenho de todos os conselheiros neste período de grandes desafios, 108 
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cujo trabalho foi de extrema importância para minimizar os impactos da pandemia no setor cultural da 109 
cidade, oferecendo soluções e propondo ações emergenciais que se tornaram inspiração para outras cidades 110 
do Paraná e do Brasil, amparando dentro das possibilidades orçamentárias, os agentes culturais de nossa 111 
cidade que se viram em situação precária com a repentina interdição de seus locais e modos de trabalho. 112 
Agradeceu também aos funcionários da Fundação Municipal de Cultura, de todos os órgãos da Prefeitura e 113 
da Câmara Municipal pela agilidade e competência com que atenderam as demandas para a aplicação dos 114 
editais desde a elaboração até o pagamento dos prêmios, além de todas as outras atividades necessárias para 115 
a manutenção da prestação de serviços à população em todas as esferas de atuação desta Fundação. Desejou 116 
a todos um Feliz Natal e Próspero 2021 e colocou-se à disposição para colaborar em toda e qualquer 117 
iniciativa deste Conselho. Os conselheiros agradeceram o Presidente pela parceria e o espaço de atuação que 118 
tiveram durante a sua administração frente à Fundação e enalteceram o seu trabalho realizado por décadas 119 
em prol da cultura que legaram à nossa cidade uma série de projetos e programas culturais que se tornaram 120 
ícones de Ponta Grossa. 13. Próxima reunião: a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de 121 
Política Cultural será no dia 08 de fevereiro de 2021, segunda-feira, às 18h15 em primeira chamada, ou às 122 
18h30, em segunda chamada com qualquer número de participantes, em ambiente virtual por 123 
videoconferência, consoante disposto na Resolução 001/2020 do CMPC. Nada mais havendo a tratar, foi 124 
finalizada a reunião às 20h01 e a ata vai por mim, Cirillo Barbisan, redigida e assinada pelos conselheiros 125 
presentes: 126 
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