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Aos nove dias do mês de agosto 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 Elizabeth Silveira Schmidt, Arlete Wadek, Annelise Tozetto, Vitor 

Hugo Gonçalves, Fabiana Sabedotti, Ricardo Queiróz Bucco, Rodrigo Kwiatkovski da Silva, e 

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

conselheiros: Jairo Ferreira, Rafael Schoenherr, Thaís Marcondes, Hélcio Kovaleski, Antonio 

Francisco Gomes da Silva, Carlos Maio, Heloisa Frehse Pereira, Débora Wolff, Márcia Sielski e 

o assessor do CMC Luiz Cirillo Barbisan. Abrindo a reunião o Sr. Luiz Cirillo Barbisan fez a 

leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Na seqüência entraram em discussão os 

itens da pauta: 1) Avaliação da segunda etapa de 2010 do Fórum Permanente de Cultura: 

Na avaliação o item negativo relevante foi a pequena participação de público, principalmente do 

público alvo: artistas, produtores e administradores culturais. Para sanar esta situação propôs-se 

realizar uma divulgação mais intensiva e focada no público alvo e também a descentralização 

dos locais das reuniões, procurando utilizar os espaços que tenham afinidade com o tema 

proposto e onde o público interessado naquele tema frequenta habitualmente. Por exemplo: 

temas como "Economia da Cultura" poderiam ter suas reuniões agendadas na sede da 

Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa; "Literatura" na sede do "Bando da Leitura" 

ou no Departamento de Letras da UEPG ou na Academia de Letras dos Campos Gerais; 

"Preservação do Patrimônio, Museus e acervo, na Casa da Memória, ou no Museu Campos 

Gerais; "Cultura Digital" na Casa Brasil, ou no Departamento de Comunicação da UEPG, 

"Cultura e Arte de rua", à sombra da marquise da "Estação Saudade" ou na "Usina de 

Conhecimento". Foi sugerida a criação e a manutenção de um Blog para divulgar as discussões 

do Fórum e as ações do CMC, que poderia ser administrado através da Agência de Jornalismo da 

UEPG, viabilizando-se bolsas para os acadêmicos. Propôs-se ainda a criação de uma assessoria 

de imprensa independente para o CMC.  Sugeriu-se também convidar os vereadores da comissão 

de educação e cultura da Câmara Municipal para um maior envolvimento nos assuntos que 

demandem criação e alteração na legislação municipal e também convidar os membros do 

Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Artístico e Cultual e do Conselho de Turismo 

por terem afinidade com os temas tratados. Outra sugestão levantada foi a de se realizar no início 

de cada reunião do Fórum, um relato do que foi tratado nas reuniões e nas edições anteriores 

para se ter um panorama dos avanços e das pendências na área da cultura. Também foram 

elencados vários pontos positivos entre eles o avanço na diversidade temática das discussões; a 

participação e colaboração de professores e profissionais de várias áreas que ilustraram os 

painéis propostos; a gravação de áudio de todas as sessões que está permitindo a manutenção de 

um banco de informações com o conteúdo do que foi discutido, que podem ser acessadas por 

qualquer interessado. Finalizando ficou registrado o agradecimento do CMC e da SMCT aos 

professores Rafael Schoenherr, Sérgio Gadini, Ben-Hur Demeneck e Marcelo Bronoski que 

colaboraram na organização e na realização desta etapa do Fórum. Na sequencia ficou decidido 

que a terceira etapa será realizada nos dias 31 de agosto e 1º e 2 de setembro, e que a 

programação deverá ser organizada pelo CMC e pela SMCT até 23 de agosto, tendo como foco 

principal a alteração da legislação referente ao Conselho e ao Fundo Municipal de Cultura. 2) 

Cadastramento de Entidades Culturais: O Sr. Cirillo Barbisan informa que chegou à SMCT 
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uma solicitação de cadastramento junto ao Conselho Municipal de Cultura da entidade 

Associação Católica Nossa Senhora de Fátima, através do vereador Maurício Silva. O Conselho 

Municipal de Cultura considera que devem ser cadastradas as entidades que tenham sua 

atividade principal vinculada à cultura. No caso da entidade em questão o seu estatuto é bem 

claro, ressaltando o caráter restritivo de cunho religioso e que as atividades artístico-culturais 

seriam apenas uma ferramenta de comunicação para a evangelização. Decidiu-se solicitar um 

parecer jurídico sobre se uma entidade eminentemente religiosa pode e/ou deve ser cadastra no 

CMC como uma entidade de caráter artístico-cultural. As conselheiras Márcia Sielski e Taís 

Marcondes se pronunciaram sobre a necessidade de na nova lei e no regimento interno do 

Conselho Municipal de Cultura constar claramente sobre os critérios para cadastramento de 

entidades culturais. 3) Festival Estudantil de Artes: O Sr. Cirillo Barbisan informa que nos dias 

17 e 18 de agosto será realizada, no Centro de Cultura, uma Oficina de Leitura e Releitura de 

Obras de Arte, para professores das escolas que participarão do Salão Infanto-Juvenil de Artes 

Plásticas que faz parte do Festival estudantil de Artes, para que possam orientar os seus alunos 

dentro do regulamento e atingindo o objetivo artístico cultural que se deseja para o evento. 4) 

Abertura das Unidades Culturais da SMCT aos finais de semana e feriados: O Sr. Cirillo 

Barbisan informa que a partir de 04 de setembro a Casa da memória a Vila Hilda, sede da 

SMCT, o Centro de Cultura e o Cine Teatro Ópera estarão abertos à visitação turística e cultural 

nos finais de semana e feriados. O departamento de Turismo da Secretaria fará um treinamento 

com os funcionários para um melhor atendimento ao público.    5)  Editais do FEPAC: O Sr. 

Cirillo Barbisan e a Sra. Débora Wolff informaram a todos que o edital para Concessão de 

Prêmios para Circulação de Espetáculos de Dança Populares foi ajustado em reunião com o 

segmento, propondo a premiação de três espetáculos já estreiados, com um valor individual de 

R$ 3.000,00, tendo o grupo a obrigação de realizar dez apresentações no município de Ponta 

Grossa, até dezembro de 2010, podendo cobrar ingresso ou vender o espetáculo para empresas e 

instituições. O Conselheiro Hélcio Kovaleski e o Sr. Cirillo Barbisan também informam que a 

produção teatral em andamento pela SMCT com verbas do FEPAC, está sendo realizada através 

de oficinas abertas a toda a comunidade, onde serão selecionados segundo o desempenho nessas 

oficinas, doze pessoas que trabalharão durante cinco meses, como atores e técnicos, em ensaios e 

apresentações e receberão remuneração no valor de R$ 300,00 mensais. Por questões de prazos 

legais e do exíguo tempo para a preparação do espetáculo, optou-se pela contratação dos atores e 

técnicos como prestação de serviços de terceiros de pessoa física. Com relação ao espetáculo 

circense, este estará sendo realizado numa parceria entre a SMCT e o SESC, onde as verbas do 

FEPAC serão utilizadas para a produção do espetáculo e para pagar seis professores de artes 

circenses para realização de oficinas abertas à comunidade, a partir do mês de setembro com 

previsão de estréia do espetáculo para o mês de novembro, com a participação de alunos e 

professores. 6) Convites e divulgações: O Conselheiro Rafael Schoenherr informou a todos que 

no dia 17 de julho foi realizada uma mostra dos vídeos do Concurso de Vídeo-Documentários de 

2010 em homenagem a “Paraílio Cunha” onde houve também um debate entre a platéia, os 

realizadores e a comissão julgadora. Rafael convidou a todos para a programação da “Semana da 

Comunicação” da UEPG em comemoração aos 25 anos do Curso de Jornalismo, que ocorre esta 

semana. O Conselheiro Jairo Ferreira informa que no dia 28 e 29 de agosto o Coro Municipal 

estará se apresentando em Santo Antonio da Platina, na Igreja Matriz e a Orquestra Sinfônica 

municipal realizará um concerto em Telêmaco Borba, no dia 29 de agosto, na Casa da Cultura. 
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Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, finalizando a reunião e a ata vai por 

mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada por todos os presentes: 
- Luiz Cirillo Barbisan___________________________________________________________ 

- Jairo Ferreira_________________________________________________________________ 

- Hélcio Kovaleski ______________________________________________________________ 

- Thaís da Cunha Marcondes______________________________________________________ 

- Rafael Schoenherr_____________________________________________________________ 

- Antonio Francisco Gomes da Silva________________________________________________ 

- Carlos Maio__________________________________________________________________  

- Heloisa Frehse Pereira__________________________________________________________ 

- Débora Wolff ________________________________________________________________ 

- Márcia Sielski ________________________________________________________________ 

  

  

 

 


