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Ata Nº 113 / 2010 

 

Aos treze dias do mês de setembro 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 Jairo Ferreira, Annelise Tozetto, Vitor Hugo Gonçalves, Fabiana 

Sabedotti, Rodrigo Kwiatkovski da Silva, e Márcia Ferreira, justificaram previamente a 

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

Wadek, Ricardo Queiróz Bucco, Márcia Sielski, Rafael Schoenherr, Thaís Marcondes, Hélcio 

Kovaleski, Antonio Francisco Gomes da Silva, Carlos Maio, Heloisa Frehse Pereira, Débora 

Wolff 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) Festival Estudantil de Artes: O Senhor Cirillo Barbisan informa que 

foram prorrogadas para o dia 20 de setembro, as inscrições para o Festival Estudantil de Artes, 

com o objetivo de aumentar o número de participantes em todos os concursos.  2) Edital de 

Danças Populares: A conselheira Débora Wolff e o senhor Cirillo Barbisan informaram que as 

inscrições para o Edital de Circulação de espetáculos de Danças Populares expirou na última 

sexta feira, dia 10. Como foram protocoladas na Prefeitura as inscrições ainda não chegaram ao 

Departamento de Dança e Folclore para sabermos o número de inscritos. Se o número for muito 

pequeno e houver perspectivas de novas inscrições, o prazo será dilatado.  3) Edital do 

Concurso Municipal de Biografias “Amália Max”: O Senhor Cirillo Barbisan informa que o 

Departamento de Literatura e Teatro realizou um trabalho de divulgação junto ao Departamento 

de História da UEPG para incentivar a participação de professores e acadêmicos neste concurso, 

sendo que o prazo de inscrição foi anteriormente expandido para 29 de outubro. 4) 

Cadastramento de Entidades Culturais no CMC:  O Senhor Cirillo Barbisan informa que a 

Presidente Elizabeth Schmidt solicitou um parecer jurídico sobre o pedido de cadastramento no 

CMC da entidade religiosa “Associação Católica Nossa Senhora de Fátima” proposto na última 

reunião do CMC  e o Procurador Municipal retornou perguntando se existe algum cadastro no 

CMC que não esteja previsto na Lei Municipal 7.940/2004 e no Decreto 1.445/2007, que criam e 

normatizam o funcionamento do CMC, e se existe no regimento interno algum texto normativo 

sobre o assunto. Como em nenhum desses documentos existe alguma referência sobre o assunto, 

decidiu-se que o cadastramento de entidades culturais será realizado dentro do que for disposto, 

depois que o novo texto da lei que trata do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo 

Municipal de Cultura for aprovado e regulamentado.   5) 3ª Etapa de 2010 do Fórum 

Permanente de Cultura: O Conselheiro Rafael Schoenherr apresentou aos demais presentes 

uma proposta de pauta para a terceira etapa de 2010 do Fórum Permanente de Cultura; após 

análises e debates decidiu-se concentrar a terceira etapa do Fórum na finalização da minuta do 

novo texto que trata do Conselho Municipal de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura, com 

data prevista os dias 19 e 22 de setembro, no Centro de Cultura. 6) Montagem Teatral via 

FEPAC: O conselheiro Hélcio Kovaleski solicitou que seja providenciado, dentro das 

possibilidades orçamentárias e físicas da SMCT um espaço fixo para a realização dos trabalhos 

de ensaios e preparação da montagem teatral em curso através de recursos do FEPAC, solicitou 

também a contratação de um profissional para  preparação do elenco em técnica vocal, visto que 

as apresentações serão realizadas em locais de condições acústicas difíceis como ruas e praças. 



 
 

 

2 

 

CONSELHO MUNICIPAL 
 DE  

CULTURA 

Com relação ao agendamento de datas e locais para as apresentações decidiu-se que será 

realizada em conjunto com a equipe de produção do espetáculo e os funcionários do segmento de 

teatro da SMCT.  7) Feirinha do São José: O Conselheiro Rafael Schoenherr apresentou ao 

Conselho a proposta de discussão a respeito da extinção da Feirinha do São José no bairro Órfãs, 

considerada uma referência para a comunidade. Depois de várias ponderações feitas pelos 

membros do Conselho, decidiu-se redigir uma manifestação oficial do CMC para ser enviada a 

todas as partes envolvidas no processo. O texto ficou com a seguinte redação: “Mediante a 

possível desativação da Feira do São José, até o final do ano de 2010, anunciado pela Prefeitura 

Municipal, o Conselho Municipal de Cultura de Ponta Grossa propõe resguardar o potencial de 

memória e de espaço cultural desse importante ponto de referência localizado no Bairro Órfãs. 

Em que pese a dificuldade comercial ou demais entraves para o pleno desenvolvimento da feira, 

há que se valorizar a dimensão histórica e cultural presente. A Feira já faz parte da história da 

cidade e das relações afetivas com os moradores. Caberia pensar novos usos do espaço, 

condizentes com a valorização da história do bairro e da cidade, com aproveitamento para fins 

turísticos e culturais”. 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: 

- Elizabeth Silveira Schmidt ______________________________________________________ 

- Luiz Cirillo Barbisan___________________________________________________________ 

- Ricardo Queiróz Bucco_________________________________________________________ 

- Hélcio Kovaleski ______________________________________________________________ 

- Thaís da Cunha Marcondes______________________________________________________ 

- Rafael Schoenherr_____________________________________________________________ 

- Antonio Francisco Gomes da Silva________________________________________________ 

- Carlos Maio__________________________________________________________________  

- Heloisa Frehse Pereira__________________________________________________________ 

- Débora Wolff ________________________________________________________________ 

- Márcia Sielski ________________________________________________________________ 

  

  

 

 

 


