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Aos oito dias do mês de fevereiro de 2010, às 17h00, nas dependências da Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo - Mansão Vila Hilda, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal de 

Cultura. Os conselheiros Vitor Hugo Gonçalves, Anelise Tozetto, Carlos Alberto Maio, Ricardo 

Bucco, Fabiana Sabedotti, Débora Wolff e Heloísa Frehse Pereira  justificaram previamente a 

ausência.  Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Elizabeth Silveira Schmidt, Jairo 

Ferreira, Márcia Ferreira, Rafael Schoenherr, Antonio Francisco Gomes da Silva, Márcia Sielski, 

Thaís Marcondes, Hélcio Kovaleski e o assessor do CMC Luiz Cirillo Barbisan. Abrindo a reunião 

a presidente do CMC Elizabeth Silveira Schmidt, saudou a  todos e fez a leitura da ata da reunião 

anterior, a qual foi retificada segundo as informações fornecidas pelos conselheiros, sendo aprovada 

em seguida. Na sequência entraram em discussão os itens da pauta: 1) Convênio da Banda Lyra 

com o Colégio SEPAM: A senhora Elizabeth Silveira Schmidt informou aos demais presentes que 

durante o concerto de final de ano da Banda Escola “Lyra dos Campos”, com a participação 

especial da bateria mirim da Escola de Samba “Ases da Vila”, na platéia estava e diretor do Colégio 

SEPAM que se entusiasmou com a performance da banda e ofereceu bolsas de estudo integrais para 

os seus componentes para que os mesmos, nos concursos para admissão de músicos para as bandas 

profissionais do exército, marinha, aeronáutica e outras,  possam além da boa performance nas 

provas musicais também conseguir boas notas nas provas de conhecimentos gerais. Dentro desse 

convênio coordenado pelo administrador da Banda, Senhor Dorival de Arruda Moura, também 

foram previstas parcerias de utilização de espaço físico do Colégio SEPAM para realização de 

outras atividades da SMCT.  2) Conservatório Dramático Musical Maestro Paulino Martins 

Alves: A Controladoria Geral do Município reiterou a Sra. Elizabeth Silveira Schmidt sobre a 

necessidade de resolver com urgência a pendência com o Tribunal de Contas do Paraná referente a 

forma de contratação dos professores via repasse de verba para a APM do Conservatório, que está 

em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, como já havia sido informado a todas as 

entidades que tem este tipo de convênio com a Prefeitura, em reunião com os técnicos do Tribunal 

de Contas. Depois se aventar várias propostas e de se buscar informações com a assessoria jurídica 

da Prefeitura, a solução mais adequada para resolver de forma definitiva esta questão, e ainda 

proporcionar ao Conservatório a oportunidade de reconhecimento dos seus cursos  e de poder 

certificá-los, será firmar um contrato de prestação de serviços com a Fundação da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, que inclusive já tem contratos semelhantes com a Prefeitura para a 

administração de outros projetos. Para tanto a APM do Conservatório terá que rescindir os contratos 

com os professores, que deverão fazer o teste seletivo, como preconiza a lei, para poderem ser 

recontratados pela Fundação da UEPG. Os professores do Conservatório, que já estavam cientes 
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dessa situação, desde meados do ano passado, quando representantes da APM participaram da 

reunião com os técnicos do Tribunal de Contas, estão sendo informados sobre a alternativa 

escolhida.  3) Concurso para as bolsas de estudo da Orquestra Sinfônica e Coro Municipais: O 

Senhor Jairo Ferreira, coordenador da divisão de música da SMCT, relatou os resultados do teste 

seletivo da orquestra e coro que foram realizados dias 06 e 07 de fevereiro. Para as 39 vagas da 

orquestra e 24 do coro se inscreveram 127 pessoas e 102 compareceram para fazer o teste.  Foram 

selecionados 32 músicos para a orquestra e 22 cantores para o coro. As vagas remanescentes, 07 

para orquestra e 2 para o coro, serão preenchidas com a realização de um novo teste seletivo, 

marcado para o início do mês de abril, convocado também por edital público. A banca de avaliação 

considerou muito bom o nível dos candidatos aprovados o que proporcionará  a orquestra a 

possibilidade de execução de repertórios de maior nível técnico e artístico. Os ensaios iniciam na 

segunda quinzena de fevereiro e o Coro Municipal já tem uma série de apresentações agendadas 

com a Orquestra Sinfônica do Paraná, sob a regência do Maestro Alessandro Sangiorgi. A orquestra 

Sinfônica de Ponta Grossa volta a se apresentar numa temporada em Ponta Grossa e Curitiba, no 

Teatro Positivo, da Ópera “La Serva Padrona”, no mês de março.  4) Projeto Escola de Ópera: A 

Senhora Elizabeth Silveira Schmidt informou aos demais que a divisão de música do departamento 

de cultura da SMCT, finalizou o convênio com a Universidade de Ádria, na Itália e o Centro 

Cultural Teatro Guaíra de Curitiba para a realização do Projeto “Escola de Ópera”, que consiste na 

realização de dez oficinas de canto lírico, com a professora italiana Luisa Giannini e com a vinda de 

quatro maestro italianos para a realização de quatro concertos líricos com os alunos das oficinas, no 

ano de 2010.  5) Editais do FEPAC: O senhor Cirillo Barbisan informou aos conselheiros que 

todos os editais de literatura, o e de cine-foto-vídeo e o Edital do 4º salão de Artes Plásticas, 

aprovados na reunião anterior já foram publicados no Diário Oficial do Município. Os editais do 2º 

Salão Jovem de Pintura em Tela, do 2º Salão de Inverno e do 1º Salão Infato-Juvenil de Artes 

Plásticas, não foram publicados pois precisam de alguns ajustes. Os editais das outras áreas também 

precisam ser finalizados.  6) Fórum Permanente de Cultura: Decidiu-se que a primeira reunião do 

Fórum Permanente de Cultura, aprovado na última reunião do CMC, será realizada no dia 05 de 

março, às 19:00 horas, no Centro de Cultura Cidade de Ponta Grossa e que deverá ser realizado nos 

dias anteriores uma série de eventos preparatórios para o Fórum e também para a 2ª Conferência 

Nacional de Cultura. Foi formada uma comissão organizadora com os seguintes membros do CMC: 

Thaty Marcondes, Márcia Sielski e Cirillo Barbisan, que poderão convidar outros membros da 

comunidade cultural de nossa cidade. A primeira reunião foi marcada para dia 09 de fevereiro, às 

17:00 hs, na sede da SMCT.  7) Descentralização Cultural: O Senhor Cirillo Barbisan informou 

que o Departamento de Cultura da SMCT está organizando uma programação de espetáculos e 

oficinas permanentes em alguns bairros da cidade, utilizando a estrutura física de outras secretarias 
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municipais, como a Casa Brasil, os pólos do Programa Atitude e os CRAS – Centro de Referência 

em Assistência Social, escolas municipais e estaduais. O primeiro programa a ser realizado será o 

“Música nas Escolas” com aulas ilustradas do professor e músico Gilmar Martins, mostrando a 

evolução do violão como instrumento e algumas peças musicais.  8) Carnaval 2010: A Senhora 

Elizabeth Schmidt e o Conselheiro Antonio Francisco da Silva, também presidente da Liga Cultural 

das Organizações Carnavalescas de Ponta Grossa, convidaram todos para a programação do 

“Carnaval da Alegria”, com o Baile Municipal no próximo dia 12, com a eleição da Rainha e do Rei 

Momo e o concurso de fantasias. Nos dias 13 e 15, na Avenida Vicente Machado, haverá o 

concurso das Escolas de Samba, com a participação de quatro agremiações, esperando-se um belo 

desfile, já que neste ano as verbas saíram em tempo hábil para os preparativos das escolas.  Nada 

mais havendo a tratar, a Presidente Elizabeth S. Schmidt encerra os trabalhos, finalizando a reunião. 

Esta ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada por todos os membros presentes: 

- Elizabeth Silveira Schmidt _________________________________________________________ 

- Luiz Cirillo Barbisan______________________________________________________________ 

- Márcia Sielski___________________________________________________________________ 

- Jairo Ferreira____________________________________________________________________ 

- Hélcio Kovaleski ________________________________________________________________ 

- Antonio Francisco Gomes da Silva__________________________________________________ 

- Thaís da Cunha Marcondes________________________________________________________ 

- Rafael Schoenherr________________________________________________________________ 

- Márcia Cristina Carvalho Ferreira____________________________________________ 

 

 

 


