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Ata Nº 109 / 2010 

 

Aos dezessete dias do mês de maio 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 Arlete Wadek, Anelise Tozetto, Vitor Hugo Gonçalves, Fabiana Sabedotti, 

e Márcia Ferreira justificaram previamente a ausência.  Participaram da reunião os seguintes 

conselheiros: Elizabeth Silveira Schmidt, Jairo Ferreira, Rafael Schoenherr, Rodrigo Kiviatvikovski 

da Silva, Márcia Sielski, Thaís Marcondes, Hélcio Kovaleski, Ricardo Queiróz Bucco, Antonio 

Francisco Gomes da Silva, Carlos Maio, Débora Wolff, Heloisa Freshe Pereira 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 aprovada após retificação do 

texto. Na sequência entraram em discussão os itens da pauta: 1) Conservatório Dramático 

Musical Maestro Paulino Martins Alves: A senhora Elizabeth Schmidt e o Senhor Jairo Ferreira, 

atual diretor do Conservatório informaram aos demais conselheiros, que foi realizado o teste 

seletivo para professores do Conservatório, através da Fundação de Apoio a Universidade Estadual 

de Ponta Grossa, onde houve nove inscritos, cinco compareceram e três foram aprovados. A banca 

examinadora foi composta pelos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro  Paulo 

Pedrassoli (violão), Veruschka Mainhardes (canto), Dalmário de Oliveira (metais) Afonso de 

Oliveira (flauta), Cláudia Feitos (piano) e pelo professor do Conservatório de Joinvile, Volds 

Sprogis (violino). Constatou-se neste processo que os a maioria dos antigos professores do 

Conservatório que temiam perder seus empregos nem sequer se inscreveram. Houve uma 

mobilização de alguns daqueles professores para impedir que interessados fizessem a inscrição, 

tendo inclusive visitado a Escola de Música e Belas Artes e outras escolas de Curitiba disseminando 

informações deturpadas para esvaziar o este seletivo, dizendo que os resultados seriam manipulados 

e todas as vagas já estariam definidas. O Fato é que o Conservatório reiniciou suas atividades em 03 

de maio, ainda sem a documentação do histórico escolar dos seus alunos, que foi levada pela APM 

quando desocuparam a sede do Conservatório, apoiado apenas numa lista de alunos que foi 

requisitada no final do ano de 2009, onde todos aqueles alunos foram chamados para fazer a sua 

rematrícula e trazer cópias dos seus documentos pessoais para se dimensionar o trabalho que será 

posto em prática. Além dos três professores contratados via teste seletivo, outros professores foram 

contratados em caráter emergencial, por até três meses, como faculta a legislação, enquanto se 

providencia um novo teste seletivo. A aulas iniciaram hoje, dia 17. Informaram também que a 

SMCT e a FAUEPG foram convocadas para dar esclarecimentos ao Ministério Público sobre o 

contrato de prestação de serviços firmado entre a Prefeitura e a Fundação para a administração do 

Conservatório, numa reunião marcada para o próximo dia 24. 2) Concerto da Banda Lyra e 

homenagens da Semana da Cultura: Os conselheiros Elizabeth Schmidt. Rafael Shoenherr e 
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Thaty Marcondes comentaram sobre o belíssimo concerto da Banda Lyra realizado no último dia 14 

em homenagem ao Maestro Paulino Martins Alves e aos agraciados com os prêmios entregues na 

Semana da Cultura “Bruno e Maria Enei”. Em seguida os conselheiros comentaram sobre a 

necessidade de se detalhar melhor os motivos pelos quais os homenageados foram eleitos e de se 

estabelecer melhor os parâmetros para as futuras escolhas. 3) Espaço Mais Cultura: A Senhora 

Elizabeth Schmidt informou aos conselheiros que foi publicado no Diário Oficial da União de 12 de 

maio o resultado do concurso do Espaço Mais Cultura do Ministério da Cultura, onde consta que o 

projeto de Ponta Grossa ficou em sétimo lugar entre as vinte propostas vencedoras, sendo a única 

do Paraná. Informou que na próxima semana estará em Brasilia acompanhada da arquiteta que 

elaborou o projeto para participar de uma reunião de instrução para o processo de implantação do 

Espaço Mais Cultura. 4) Site da Münchenfest: O Sr. Ricardo Queiróz informou que o sítio da 

Münchenfest na internet está no ar e já está recebendo sugestões para a contratação dos shows. 5) 

Festival de Inverno: A Sra. Elizabeth informou que o Festival de Inverno deste ano será aberto no 

dia 04 de junho com um workshop do cantor e compositor Lobão sobre produção e comercialização 

de CDs e outras mídias, no Centro de Cultura e ainda com um show no Parque Ambiental no dia 05, 

dentro da programação do “Encontro de Motos Easy Road”. O sr. Ricardo Queiróz solicitou aos 

demais conselheiros a divulgação para o workshop, enfatizando que esta programação será 

especialmente destinada aos músicos e produtores musicais de Ponta Grossa. 6) Troca de 

titularidade na cadeira de literatura do CMC: A Titular da cadeira de Literatura do CMC, Thaty 

Marcondes solicitou a sua substituição temporária pelo seu suplente Rodrigo Kiviatvikovski da 

Silva por motivo de saúde e de trabalho. Informou ainda que dentro das suas possibilidades, 

continuará colaborando com o Conselho.  7) Escola de Ópera: o Sr. Jairo Ferreira informou aos 

demais que entre 27 de abril e 1º de maio houve a segunda etapa do curso de especialização de 

canto lírico com a presença da Professora Luisa Giannini e do Maestro italiano Felipo Zigantti. No 

dia  2 de maio,  domingo, às 10:30 da manhã, no Teatro Ópera, os cantores participantes do 

workshop decidiram realizar um concerto. Mesmo com a divulgação de última hora o espetáculo 

teve um bom público e foi um grande sucesso. 8) Fórum Permanente de Cultura e Plano 

Municipal do Livro e Leitura:  O Sr. Cirillo Barbisan relata que esteve no encontro estadual de 

dirigentes culturais, em Faxinal do Céu, onde foi tratado do Plano Nacional do Livro e Leitura e da 

necessidade dos estados e dos municípios organizarem os seus planos locais. Lembrou aos 

presentes que a segunda reunião do Fórum Permanente de Cultura está prevista para o dia 05 de 

junho e que, na reunião anterior,  foi proposto pelo Conselheiro Hélcio Kovaleski uma reunião com 

os delegados da região que estiveram presentes na 2ª Conferência Nacional de Cultura  para uma 

avaliação do evento e do panorama cultural nacional, regional e local.  Informou também que a 

reunião dos dirigentes culturais dos Campos Gerais acontecerá em Ponta Grossa, no mês de julho. 

Tendo em vista a afinidade entre estes eventos e propostas, ficou decidido reunir no Fórum 
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Permanente de Cultura, o encontro dos dirigentes culturais dos Campos Gerais, a reunião com os 

delegados da região e a assembléia para a confecção do Plano Municipal do Livro e da Leitura, 

numa programação integrada a ser realizada no mês de julho.   9) Parcerias com o SESI: O Sr. 

Cirillo Barbisan informou aos conselheiros que a “Oficina de Dramaturgia” realizada numa parceria 

do SESI com a SMCT terá início no dia 29 de maio, com encontros mensais sempre no último 

sábado de cada mês, as inscrições estão abertas no Centro de Cultura com Alfredo Mourão. 10) 

Nova prorrogação de prazo para Editais do FEPAC: O Sr. Cirillo Barbisan comunicou a todos 

que na prorrogação do edital do Concurso de Literatura Infanto-juvenil houve um bom número de 

inscrições para todas as categorias viabilizando o processo seletivo. Quanto ao Edital do Concurso 

de Biografias, houve apenas duas inscrições e o CMC decidiu prorrogar o prazo para 29 de outubro 

para melhor divulgação, inclusive definindo melhor o tipo de trabalho literário que se pretende para 

este concurso e oferecendo tempo hábil para pesquisa e elaboração dos textos, pois foi consenso de 

que o número de participantes atual é insuficiente para permitir uma aferição técnica e artística não 

oferecendo legitimidade apreciativa ao processo, ferindo assim o caráter concorrencial do edital  11) 

Edital do Concurso de Video Documentários “Paraílio Cunha”: O Conselheiro Rafael 

Schoenherr relatou que no dia 1º de maio, no auditório principal do Teatro Ópera, sob a 

coordenação dos conselheiros Rafael Shoenherr e Vitor Hugo Gonçalves, foram exibidos os vídeos 

inscritos no Concurso de Vídeo Documentários “Paraílio Cunha” onde houve a eleição do melhor 

trabalho pelo voto popular, proposta aprovada na última reunião do CMC. Informou que das sete 

inscrições uma foi desclassificada previamente e nem chegou a ser exibida por não atender o 

critério de identificação do concorrente. Após a exibição o Vídeo “Tocar na Banda prá ganhar o 

quê” também foi desclassificado por não atender o disposto no item 19 do edital sobre os direitos 

autorais e direitos de imagem.  O resultado da votação popular foi a seguinte: “Tocar na banda pra 

ganhar o quê”: obteve 6 votos; “Pelos caminhos do choro”: obteve 18 votos; “Eterna Saudade”: 

obteve 28 votos; “Momento de Spalla”: obteve 10 votos; “Música de Waltel”: obteve 2 votos;  “Na 

estrada do Blues: obteve 4 votos;  de um total de 68 votos.  Nesta reunião foi definido que o prêmio 

ao eleito pelo voto popular será 10 (dez) horas de estúdio de som e imagem para a pós produção do 

seu vídeo.  12) Legislação Municipal de Cultura: O Conselheiro Rafael Schoenherr se manifestou 

em relação a necessidade de se dar andamento ao processo de modernização e adaptação da 

legislação municipal de cultura em relação a legislação estadual e federal, principalmente no que 

diz respeito ao Conselho e ao Fundo Municipal de Cultura, representatividade governamental e da 

sociedade civil, poder de deliberação, etc... Para se agilizar este processo foi formada uma comissão 

pelos conselheiros Hélcio Kovaleski, Rafael Schoenherr, Mácia Sileski, Rodrigo Kiviatvikovski 

Silva, Ricardo Queiróz Bucco e Cirillo Barbisan e a primeira reunião foi marcada para o dia 20 às 

9h00, na sede da SMCT. 
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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 presentes: 

- Elizabeth Silveira Schmidt _________________________________________________________ 

- Luiz Cirillo Barbisan______________________________________________________________ 

- Márcia Sielski___________________________________________________________________ 

- Jairo Ferreira____________________________________________________________________ 

- Hélcio Kovaleski ________________________________________________________________ 

- Vitor Hugo Gonçalves ____________________________________________________________ 

- Thaís da Cunha Marcondes________________________________________________________ 

- Rafael Schoenherr________________________________________________________________ 

- Ricardo Queiróz Bucco ____________________________________________________ 

- Rodrigo Kiviatvikovski da Silva ____________________________________________________ 

- Antonio Francisco Gomes da Silva___________________________________________________ 

- Carlos Maio_____________________________________________________________________ 

- Débora Wolff___________________________________________________________________ 

- Heloisa Freshe Pereira_____________________________________________________________ 

 


