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Ata Nº 116 / 2010 

  

Aos treze dias do mês de dezembro 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, Jairo Ferreira, 

Annelise Tozetto, Vitor Hugo Gonçalves, Fabiana Sabedotti, Márfia Sielski, Rodrigo 

KiwiTkovski da Silva, Débora Woolff e Ricardo Queiróz Bucco, justificaram previamente a 

ausência.  Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Maria Arlete Wadek, Márcia 

Ferreira, Rafael Schoenherr, Antonio Francisco Gomes da Silva, Hélcio Kovaleski, Heloisa 

Freshe Pereira, Carlos Maio, Taís Marcondes, Alessandra Bucholdz e o assessor do CMC 

Luiz Cirillo Barbisan. Abrindo a reunião o Sr. Luiz Cirillo Barbisan colocou em discussão o 

teor da ata de número 115 da reunião ordinária do mês de novembro a qual foi aprovada. Na 

seqüência entraram em discussão os itens da pauta:  1) Edital do Concurso Municipal de 

Biografias “Amália Max”: o Sr. Cirillo Barbisan informa que o Edital do Concurso 

Municipal de Biografias “Amália Max” - edição 2010, teve quatro inscrições e que a 

comissão julgadora formada por: Diogo do Vale, Mestre em Literatura pela 

UTFPR,  professor da UEPG e da UTFPR  e Bruno Scuissiato formando em Letras pela 

UEPG, selecionou os seguintes trabalhos que receberão o prêmio de R$ 900,00 (novecentos 

reais) cada um e serão publicados em forma de antologia : "CARLOTA FERREIRA" , de 

Isolde Maria Waldmann, "GUARACY PARANA VIEIRA", de Silvia Rodrigues da Costa e 

"HOMAR PACZKOWSKI ANTUNES PINTO: UMA VIDA DE CULTURA, CIDADANIA 

E AMOR PELA VIDA", de Alana Aguida Berti 2) 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 CINE-FOTO-VÍDEO foi aprovado o Edital do “Concurso Municipal de Vídeo 

Documentários em homenagem, nesta edição, ao Sr. João Ostrovski e o tema será “Lugares 

de Ponta Grossa”, que oferece quatro prêmios com os seguintes valores: 1º LUGAR R$ 

5.000,00 (cinco mil reais); 2º LUGAR R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 3º LUGAR 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 4º LUGAR R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 11.500,00 

(onze mil e quinhentos reais), sendo prevista ainda uma despesa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) com o julgamento e seleção das obras, totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais); no segmento de LITERATURA foram aprovados os seguintes editais: Edital do 

“Concurso Municipal de Pesquisa Histórica” que nesta edição homenageia a Profa. 

Guísela Velêda Frey Chamma, que oferece um prêmios no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), e ainda prevê uma despesa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a impressão de 1.000 

(mil) exemplares, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais); Edital do “Concurso Municipal 

de Biografias”, que nesta edição homenageia o Prof. Joselfredo Cercal de Oliveira e oferece 

03 (três) prêmios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada e prevê  uma despesa e de R$ 

5.000,00 (cinco mil e reais) para a impressão de 1.000 (mil) exemplares da antologia, 

totalizando R$ 11.000,00 (onze mil reais): Edital do “Concurso Nacional de Crônicas”, que 

nesta edição homenageia o escritor e jornalista Fernando Vasconcelos, oferecendo seis 

prêmios no valor de R$1.000,00 (mil reais), sendo três prêmios para a categoria nacional e 

três prêmios para a categoria local. As crônicas premiadas serão publicadas numa antologia 

em conjunto com os concursos de poesias e contos, numa edição de 1.500 (mil e quinhentos 
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exemplares) com previsão de despesa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e mais R$ 1.500,00 

(mil e quinhentos reais) com o julgamento e seleção das obras, totalizando R$ 12.500,00 

(doze mil e quinhentos reais): Edital do “Concurso Nacional de Poesias”, que nesta edição 

homenageia o poeta Brasil Pinheiro Machado, oferecendo seis prêmios no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), sendo três para a categoria nacional e três para a categoria local, com 

previsão de despesa de R$ R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com o julgamento e seleção 

das obras, totalizando R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); Edital do “Concurso 

Nacional de Contos”, que nesta edição homenageia o escritor Miguel Sanches Neto, 

oferecendo seis prêmios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo três para a categoria 

nacional e três para a categoria local, com previsão de despesa de R$ R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) com o julgamento e seleção das obras, totalizando R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais); Edital “Concurso Nacional de Literatura Infanto-Juvenil”, que nesta 

edição homenageia a escritora Alcione Lüne Weber, oferecendo seis prêmios no valor de R$ 

1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo três para a categoria nacional e três para a categoria 

local, com previsão de R$ 2.100,00,00 (dois mil e cem reais) para despesas de julgamento e 

seleção das obras, R$ 6.000,00 (seis mil reais) para ilustração das obras e R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) para impressão de 1.000 (mil) exemplares de cada um dos seis textos 

selecionados, totalizando R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos reais). Os editais 

aprovados deverão ser publicados no Diário Oficial do Município. O valor total de todos os 

editais para o ano de 2011, aprovados nas duas últimas reuniões do CMC, é de R$ 148.400,00 

(cento e quarenta e oito mil e quatrocentos reais) assim distribuídos: Premiação R$ 

85.300,00, Pessoa Física (Comissões julgadoras e ilustradores) R$ 17.600,00 e Pessoa 

jurídica (publicações e banners) R$ 45.500,00. 3) Lei do CMC e FMC: O Sr. Cirillo 

Barbisan informou que a minuta da Lei foi enviada a Secretaria Municipal de Finanças para 

conhecimento do Secretário, pois o mesmo será responsável pela assinatura dos cheques da 

futura conta bancária especial do Fundo Municipal de Cultura. O processo ainda não retornou 

à SMCT para que possamos dar andamento junto a Câmara Municipal. 4) Estréia do 

Espetáculo da Oficina de Circo: Os senhores Hélcio Kovaleski e Cirillo Barbisan  relataram 

aos demais presentes o sucesso da estréia do espetáculo da Oficina de Circo, realizado nos 

dias  10 e 11 de dezembro, no Circo do SESC, onde participaram 18 alunos que apresentaram 

números de palhaços, tecido acrobático, trapézio, lira, malabares, acrobacias de solo, 

contorcionismo e dança. 5) Estréia do espetáculo da Oficina de Teatro: Os conselheiros 

Hélcio Kovaleski e Heloisa Freshe Pereira informam que o espetáculo “Estação Saudade”, 

resultante das Oficinas de Teatro, complementado pelo grupo de estudos e produção teatral, 

estreiará no dia 16 de dezembro no Centro de Cultura e convidaram todos os conselheiros 

para prestigiarem o evento. 6) Recesso do Conselho Municipal de Cultura: Ficou acordado 

que no mês de janeiro não haverá reunião do CMC em virtude das férias coletiva dos 

funcionários da SMCT e a próxima reunião ordinária será realizada no dia 14 de fevereiro de 

2011. 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_________________________________________________________ 

- Hélcio Kovaleski ___________________________________________________________ 

- Rafael Schoenherr___________________________________________________________ 

- Taís Marcondes ____________________________________________________________ 
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- Carlos Maio ______________________________________________________________ 

- Heloisa Freshe Pereira _______________________________________________________ 

- Antonio Francisco Gomes da Silva _____________________________________________ 

- Márcia Ferreira _____________________________________________________________ 

- Maria Arlete Wadeck ________________________________________________________ 

- Alessandra Bucholdz ________________________________________________________ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


