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Aos cinco dias do mês de dezembro do ano  de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, 3 
reuniram-se no Auditório do Instituto Histórico de Guarapuava, a fim de participar da2ª 4 
Reunião  Ordinária do Conselho Municipal de Cultura e Preservação do Patrimônio Histórico 5 
de Guarapuava (CMCPPHG) a Secretária Municipal de Cultura e Presidente Rita Felchak, os 6 
Conselheiros e Conselheiras Titulares e Suplentes. A pauta a ser trabalhada será: Leitura da 7 
Ata redigida na reunião anterior e posterior assinatura dos demais presentes. Na sequência, a 8 
Presidente deu as boas vindas aos participantes e comentou que o orçamento para a cultura 9 
será votado e receberá um aumento por parte da Prefeitura Municipal. As Leis Aldir Blanc e 10 
Paulo Gustavo serão retomadas, haverá o retorno da Secretaria de Cultura do Estado e do 11 
Ministério de Cultura e que a minuta do Fundo Municipal de Cultura está tramitando na 12 
Secretaria de Administração para ser votado pela Câmara Municipal de Vereadores. Foi 13 
questionado sobre o poder de voto dos delegados do Conselho e se as atribuições do cargo 14 
constam no Regimento Interno e se as  verbas destinadas serão administradas por quais 15 
pessoas e se haverá um valor específico. A Presidente esclareceu que estamos recebendo 16 
uma assessora do Estado para agilizar o Plano de Ação do Fundo Municipal de Cultura e o 17 
Sistema Municipal de Cultura. Os artistas deverão estar cadastrados e foi comentado que 18 
houve a renovação destes cadastros na Conferência Municipal. Na ocasião, foi realizada a 19 
leitura do Ofício 015, que trata do diálogo da vereadora Cris Wainer com os Conselheiros 20 
sobre as propostas para a Cultura, e a vereadora Cristiane Wainner, presente na reunião 21 
comentou sobre a necessidade da implantação de políticas públicas para a cultura, de um 22 
recurso específico para atender os artistas da cidade e valorização do processo cultural do 23 
município. Está se  verificando a possibilidade de viabilizar recursos oriundos de  multas ou 24 
outros impostos municipais. A vereadora pediu para o Conselho se manifestar a respeito de 25 
uma homenagem  a ser realizada para a Professora e historiadora Gracita Gruber Marcondes, 26 
que muito contribuiu para o nosso município, com um espaço próprio. A demanda foi 27 
encaminhado para o Conselho como ato inicial, todavia, os conselheiros comprometeram-se 28 
em levar a ideia para suas  instituições e na sequência trazê-las para compartilhar com os 29 
conselheiros para discussão e possíveis intervenções. Na ocasião, també, foi aprovado o 30 
calendário para as reuniões ordinárias para  o ano de dois mil e vinte e três. Os conselheiros 31 
levantaram questionamentos a respeito dos personagens que dão nome às ruas, algo a ser 32 
trabalhado pelas escolas municipais em consonância com a Secretaria Municipal de 33 
Educação.Outra proposta seria a criação de uma lei de  preservação das fachadas históricas 34 
do imóvel próximo ao Banco do Brasil, que foi encaminhada a apreciação da vereadora Cris 35 
Wainner. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e segue a ata assinada por mim 36 
e demais presentes. 37 
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