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 Ata Nº 117 / 2011  

   

Aos catorze dias do mês de fevereiro de 2011, 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 e Márcia Ferreira, justificaram previamente a 

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

Maria Arlete Wadek, Ricardo Queiróz Bucco, Rafael Schoenherr, Antonio Francisco Gomes 

da Silva, Hélcio Kovaleski, Heloisa Freshe Pereira, Carlos Maio, Rodrigo Kwiatkovski da 

Silva, Mácia Sielski, Alessandra Bucholdz e o assessor do CMC Luiz Cirillo Barbisan. 

Abrindo a reunião a Senhora Elizabeth Silveira Schmidt colocou em discussão o teor da ata 

de número 116 da reunião ordinária do mês de dezembro de 2010 a qual foi aprovada. Na 

seqüência entraram em discussão os itens da pauta: 1) Nova Lei do CMC e do FMC: O Sr. 

Cirillo Barbisan informou que o processo da nova Lei do CMC e do FMC está ainda na 

Secretaria Municipal de Finanças para que o secretário dê o seu parecer e ciência a respeito da 

criação da conta bancária especial e da forma de instruir os processos de pagamentos de 

despesas com as verbas do FMC. Assim que o processo volte para a SMCT. O mesmo será 

enviado para a Câmara Municipal.  2) Biblioteca Pública Municipal: A Senhora Elizabeth 

Silveira Schmidt informou que a Biblioteca Pública Municipal que estava sob a administração 

da Secretaria Municipal de Educação acaba de ser transferida para a administração da SMCT. 

Nem todos os funcionários que lá estavam virão para a nova estrutura e SMCT terá que 

remanejar os seus próprios funcionários para dar um bom atendimento ao público. A 

Secretária informou também que a construção do novo prédio da Biblioteca, no terreno das 

antigas indústrias Wagner, já teve início com previsão para entrega em setembro deste ano. 3) 

Centro de Cultura e o espaço de Artes Plásticas: A Senhora Elizabeth Schmidt informa 

que a TV Educativa foi transferida para o seu novo espaço no antigo Clube Guaíra e que as 

sala do sub solo do Centro de Cultura serão ocupadas para a abrigar todos espaços de Artes 

plásticas que funcionavam na Estação Arte: A Galeria Lúcio Mauro Ribeiro, A biblioteca de 

Artes, o “atelier” de arte e a reserva técnica. 4) Recuperação e manutenção dos espaços 

culturais da SMCT: A Secretária Elizabeth Schmidt informou que foi aprovado e assinado o 

aditivo para o contrato de manutenção dos espaços culturais tombados pelo Conselho do 

Patrimônio Cultural. Informou também que em 2010 a manutenção foi focada no Cine-Teatro 

Ópera e que neste ano de 2011 terão prioridade o prédio da “Estação Saudade” onde funciona 

atualmente a Biblioteca, o prédio da “Casa da Dança”, que ficou muito tempo embargado pela 

justiça e sofreu uma considerável deterioração e o “Centro de Cultura”  para adequação dos 

espaços para as Artes Plásticas. 5)  Carnaval: A Senhora Elizabeth Schmidt e o Senhor 

Antonio Francisco Gomes da Silva informaram que a Liga Cultural das Organizações 

Carnavalescas de Ponta Grossa recebeu a primeira parcela no valor de R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais) para serem distribuídos entre as quatro Escolas de Samba de Ponta 

Grossa, para realizarem os desfiles e o concurso do Carnaval 2011. Informam também que a 

segunda parcela no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) será liberada após aprovação 

da Câmara Municipal. A Secretária Elizabeth informou ainda que neste carnaval não haverá o 
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Baile Municipal que foi substituído por um sarau, que será realizado no dia 26 de fevereiro 

para a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval 2011 e o Concurso de Fantasias. 

Haverá também um Trio Elétrico na Avenida Vicente Machado encerrando os desfiles das 

escolas de samba nos dias 05 e 07 de março. Completando a programação haverá uma 

exposição das fantasias premiadas, oficinas de máscaras e apresentação de marchinhas de 

carnaval com a presença Rei, Rainha e Princesas em vários locais públicos para divulgar a 

programação. Informa também que o “Carnaval Cristão”, previsto em Lei, será realizado com 

verbas do Departamento de Turismo.  6) Visita dos músicos da Áustria: A senhora 

Elizabeth Schmidt informou que no último fim-de-semana estiveram no Conservatório, para 

análise e detalhamento de um projeto de intercâmbio com escolas de música da Áustria, o 

governador da Província de Schwaz, Karl Mark, o prefeito da cidade de Phil, Herbert 

Steinbacher, e o maestro/compositor e diretor de um dos Conservatórios de Música da 

Austria, Michael Ausserladscheider. Além de ministrarem aulas para alunos do Conservatório 

e demais interessados também realizaram um conserto no dia 12 de fevereiro, no Teatro 

Ópera, com um grande público. 7) Festival “Poesia de Ponta”: O Senhor Cirillo Barbisan 

informou a programação do 5º “Poesia de Ponta” que será realizado entre 11 e 21 de março, 

em vários espaços da cidade, numa parceria multi-institucional onde  participam a SMCT,  

SME,  NRE,  UEPG, UTFPR, SESC, SESI e FAPI. 8)      Festival “Teatro e Circo em 

Festa”: O Sr. Cirillo Barbisan informou a programação do Festival “Teatro e Circo em 

Festa”, que será realizado entre 21 e 31 de março em vários locais, com espetáculos teatrais e 

circenses, oficinas e exposições, numa parceria entre a SMCT, SESC e RODONORTE. 9) 

“Circo Roda”: O Conselheiro Rodrigo Kiwiatvikoski da Silva, que também atua no setor de 

comunicação social da empresa Rodonorte, informou que além dos espetáculos do “Circo 

Roda”, que serão realizados no Teatro Ópera, de 23 a 27 de março,  a empresa também 

oferecerá um “workshop” circense da tarde do dia 24. Ficou decidido que este trabalho será 

focado em técnicas de malabares, destinado ao aperfeiçoamento de artistas e dos alunos da 

oficina de circo realizado em 2010.   10)   Orçamento da SMCT para 2011: A Sra. Elizaneth 

Schmidt e o Sr. Cirillo Barbisan apresentaram aos demais conselheiros o orçamento de 2011 

para a SMCT, aprovado pela Câmara de Vereadores. No orçamento destacam-se as verbas 

para a construção dos novos prédios para a Biblioteca Pública Municipal, para o Centro de 

Música e para a Pinacoteca. As verbas para manutenção, pagamento de funcionários e 

realização dos projetos e programas culturais tiveram um aumento médio de 4,5% em relação 

ao orçamento de 2010. O aumento mais significativo foi para o orçamento do Conservatório 

Musical Maestro Paulino Martins Alves por conta do acréscimo da carga horária exigida pelo 

MEC para a implantação e o reconhecimento dos cursos e em especial para o curso técnico de 

nível médio. O Conselho solicitou a presença do Sr. Jairo Ferreira, Diretor do Conservatório, 

na próxima reunião, para melhor detalhar as atividades do Conservatório. Registra-se  que o 

mesmo não pode comparecer a esta reunião por estar acompanhando a visita da comitiva 

austríaca, que deixa a cidade no dia de hoje. 11) Orçamento do FEPAC para 2011: O Sr. 

Cirillo Barbisan destacou também que no ano de 2011 o valor do orçamento do FEPAC é  de 

R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), 4,5% superior ao de 2010.  O valor total de todos 

os editais já aprovados para o ano de 2011,  é de R$ 148.400,00 (cento e quarenta e oito mil e 

quatrocentos reais), restando ainda R$ 60.600,00. O Sr. Cirillo Barbisan lembrou que há um 

compromisso com o SESC de continuidade da “Oficina de Circo” com a previsão de se 
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utilizar o valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) para o pagamento de 

oficineiros. Há ainda a proposta de se utilizar parte da verba do FAPAC para a produção de 

um programa semanal, abrangendo todos os segmentos culturais, para ser exibido na TV 

Educativa de Ponta Grossa e o Conselheiro Hélcio Kovaleski defendeu a proposta de dar 

continuidade, porém com um formato mais enxuto e objetivo, para a remontagem e 

apresentações do espetáculo “Estação Saudade”, resultante do trabalho realizado no segundo 

semestre de 2010. A definição sobre estas propostas ficou para as próximas reuniões. 

12)   Conferência Municipal de Cultura: O Sr. Cirillo Barbisan informou que a 12ª 

Conferência Municipal de Cultura tem data prevista para ser realizada entre 25 e 30 de abril. 

Será necessário fazer um recadastramento de artistas e produtores culturais de todos os 

segmentos e a elaboração do regimento da conferência. Ficou agendada uma reunião no dia 

24 de fevereiro, às 9:30 hs., na sede da SMCT, para tratar da organização da Conferência. 

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 ________________________________________________________  

- Débora Wolff _____________________________________________________________ 

- Hélcio Kovaleski _________________________________________________________ 

- Rafael Schoenherr_________________________________________________________  

- Rodrigo Kwiatkovski da Silva _________________________________________________  

- Carlos Maio ______________________________________________________________  

- Heloisa Freshe Pereira _______________________________________________________  

- Antonio Francisco Gomes da Silva _____________________________________________  

- Ricardo Queiróz Bucco ______________________________________________________  

- Maria Arlete Wadeck ________________________________________________________  

- Alessandra Bucholdz ________________________________________________________  

- Márcia Sileski _____________________________________________________________  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 


