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Ata Nº 115 / 2010 

 

Aos oito dias do mês de novembro 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, Taís Marcondes, Carlos Maio, Rodrigo KiwiTkovski da Silva, e Ricardo Queiróz 

Bucco, justificaram previamente a ausência.  Participaram da reunião os seguintes conselheiros: 

Elizabeth Silveira Schmidt, Maria Arlete Wadek, Márcia Ferreira, Márcia Sielski, Rafael 

Schoenherr, Antonio Francisco Gomes da Silva, Hélcio Kovaleski, Heloisa Freshe Pereira, 

Débora Wolff, Alessandra Bucholdz e o assessor do CMC Luiz Cirillo Barbisan. Abrindo a 

reunião o Sr. Luiz Cirillo Barbisan colocou em discussão o teor das atas de números 113 e 114 

das reuniões ordinárias dos meses de setembro e outubro respectivamente que, após emendadas 

foram aprovadas. Na seqüência entraram em discussão os itens da pauta: 1) ACIPG indica seu 

representante no CMC: O Senhor Cirillo Barbisan comunica aos demais conselheiros que a 

ACIPG indicou a senhora Allesandra Bucholdz como sua representante no CMC, a qual é 

recebida com as boas-vindas de todos. 2) Editais FEPAC 2010: o Sr. Cirillo Barbisan informa 

que o Edital do Concurso Municipal de Biografias “Amália Max” teve quatro inscrições e que 

está sendo providenciada a avaliação dos trabalhos. Informou também que o “2º Salão Jovem de 

Pintura em Tela” recebeu apenas uma inscrição, e como não há mais tempo hábil para 

prorrogação de inscrições, decidiu-se cancelar este edital e transferir a realização do 2º Salão 

para o ano de 2011, com modificações na sua estrutura. 3) Novo Texto da Lei do CMC e FMC: 

O senhor Cirillo Barbisan informou aos demais presentes que a assessoria Legislativa da 

SMANJ sugeriu a inclusão de um artigo que prevê a abertura de conta bancária específica para a 

movimentação das verbas do FMC. A sugestão foi aprovada pelo CMC. Em seguida discutiu-se 

as alterações no Artigo 25, que trata dos segmentos culturais que podem ser contemplados pelas 

verbas do FMC e decidiu-se utilizar a mesma nomenclatura da lei federal de incentivo à Cultura 

– Procultura. 4) Fórum de Cultura: Devido a agenda de compromissos dos conselheiros e dos 

funcionários da SMCT, decidiu-se transferir a programação prevista para novembro, para o mês 

de março de 2011, inclusive como preparação para a 12ª Conferência Municipal de Cultura. 

Decidiu-se também que a quarta etapa de 2010 do Fórum Permanente de Cultura será realizada 

na mesma ocasião da entrega do projeto de Lei que altera o CMC e o FMC para os vereadores na 

Câmara Municipal, em data a ser marcada. 5) Editais FEPAC 2011: Foram apresentados e 

aprovados os seguintes editais, que serão realizados com verbas do orçamento de 2011 do 

FEPAC – Fundo Especial para Promoção das Atividades Culturais: no segmento de DANÇA foi 

aprovado o Edital do “Concurso de seleção para concessão de Prêmios para Circulação de 

Espetáculos de Dança”, que oferece até cinco prêmios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

cada, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais); no segmento de TEATRO foi aprovado o 

Edital do “Concurso de seleção para concessão de Prêmios para Circulação de Espetáculos de 

Teatro”, que oferece até cinco prêmios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, totalizando 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais);  no segmento de ARTES PLÁSTICAS foi aprovado o Edital 

do “5º Salão de Artes Plásticas de Ponta Grossa 2011”, que nesta edição terá uma categoria local 

e outra nacional, oferecendo seis prêmios no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) 

cada, com previsão de despesas, incluindo o pagamento da Comissão Julgadora e divulgação, no 
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valor de  R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais); foi aprovado o Edital “ 3º Salão de Inverno 

de Artes Plásticas de Ponta Grossa 2011”, que oferece três prêmios no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) cada, totalizando R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); foi aprovado o 

Edital “2º Salão Jovem de Pintura em Tela”, que oferece três prêmios no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) cada, totalizando R$ 900,00 (novecentos reais). Os editais aprovados deverão 

ser publicados no Diário Oficial do Município. 6) Montagem Teatral via FEPAC: O 

Conselheiro Hélcio Kovaleski relatou aos demais presentes o andamento da montagem teatral 

realizada com verbas do FEPAC, informando que o espetáculo terá como tema histórias de 

personagens coletadas em pesquisa de campo pelos participantes do grupo, que estão tendo um 

tratamento dramatúrgico e que dará um panorama tocante e divertido do cotidiano de Ponta 

Grossa. Relatou também sobre as dificuldades com os locais de ensaios e que o grupo está 

aguardando a liberação da verba para a produção de cenário, adereços e figurinos, para finalizar 

o trabalho.  7) Locomotiva do Parque Ambiental: Os conselheiros Rafael Schernherr e Hélcio 

Kovaleski informaram aos demais que foram testemunhas de atos de vandalismo e depredação 

da locomotiva que está exposta em frente a Casa da Memória, na Estação Paraná, durante 

apresentações de teatro de rua, da programação do FENATA, realizadas naquelas imediações. 

Outros conselheiros também relataram cenas semelhantes e diante dessa situação o CMC solicita 

que a locomotiva seja restaurada e principalmente, que se coloque proteção e segurança contra 

novos ataques a este patrimônio da história da cidade. 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___________________________________________________________ 

- Hélcio Kovaleski ______________________________________________________________ 

- Rafael Schoenherr_____________________________________________________________ 

- Débora Wolff ________________________________________________________________ 

- Márcia Sielski ________________________________________________________________ 

- Heloisa Freshe Pereira _________________________________________________________ 

- Antonio Francisco Gomes da Silva ________________________________________________ 

- Márcia Ferreira _______________________________________________________________ 

- Maria Arlete Wadeck __________________________________________________________ 

- Alessandra Bucholdz ___________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 


