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 Ata Nº 118 / 2011  

   

Aos catorze dias do mês de março 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 Elizabeth Silveira Schmidt, Annelise 

Tozetto, Vitor Hugo Gonçalves, Fabiana Sabedotti, Taís Marcondes, Antonio Francisco 

Gomes da Silva, Débora Wolff, Ricardo Queiróz Bucco, Rodrigo Kiwiatkovski da Silva e 

Maria Arlete Wadek, justificaram previamente a ausência.  Participaram da reunião os 

seguintes conselheiros: Jairo Ferreira, Rafael Schoenherr, Hélcio Kovaleski, Heloisa Freshe 

Pereira, Carlos Maio, Márcia Sielski, Márcia Ferreira, Alessandra Bucholdz e o assessor do 

CMC, Luiz Cirillo Barbisan. A reunião foi aberta com a discussão o teor da ata de número 

117 da reunião ordinária do mês de fevereiro de 2011 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 informa que o Conselho Municipal de Cultura recebeu correspondência da 

Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa e do Serviço Social da Indústria 

solicitando que, na nova Lei do CMC e do FMC, haja uma cadeira para a ACIPG e outra para 

o Sistema S (SESC, SESI, SEST, SEBRAE), representando melhor a sociedade civil 

organizada e também porque as entidades citadas têm características e focos de trabalho bem 

distintos. O CMC aprovou a solicitação condicionada a uma atuação e participação efetivas 

dos seus representantes como elo de comunicação entre os empresários e os artistas e 

empreendedores culturais, visando maiores investimentos da iniciativa privada em projetos de 

cultura em consonância com as políticas culturais aprovadas nas conferências.   2) 

Conferência Municipal de Cultura: O Sr. Cirillo Barbisan informa que foi reservado o 

período de 25 a 30 de abril para a realização da 12ª Conferência Municipal de Cultura. Os 

conselheiros decidiram marcar uma nova reunião extraordinária no dia 22 de março às 9h30, 

na SMCT, para definir detalhes do regimento interno, cadastramento de artistas e 

empreendedores culturais e inscrições para os interessados em concorrer a uma cadeira no 

CMC. Registra-se que a reunião marcada para 24 de fevereiro para esta finalidade foi 

cancelada por falta de quórum.  3) Carnaval: ficou decidido que este assunto será tratado na 

próxima reunião porque o conselheiro Antonio Gomes da Silva se encontra no Rio de janeiro, 

onde acompanha os representantes das escolas de samba de Ponta Grossa, que lá foram para 

trazer fantasias e material que serão utilizados no carnaval de 2012. 4) Conservatório 

Maestro Paulino Martins Alves: O Sr. Jairo Ferreira, Diretor do Conservatório, atendendo 

ao solicitado pelo CMC, apresentou um relatório de atividades desenvolvido no ano de 2010 e 

a programação para o corrente ano, justificando o aumento do orçamento para 2011 por conta 

do aumento da carga horária exigida pelo MEC para o reconhecimento dos cursos ministrados 

pela instituição. Um dos pontos importantes do documento foi a definição da contrapartida 

para a sociedade do investimento no Conservatório, onde há uma série de recitais, oficinas, 

exposições e palestras para a comunidade em que o produto cultural resultante do trabalho 

dos professores e alunos é compartilhado com a população. Para finalidade de documentação 

o relatório será anexado a esta ata. 5) Semana da Cultuar Bruno e Maria Enei: O Sr. 

Cirillo Barbisa informa que a Semana da Cultura “Bruno e Maria Enei” será realizada entre 
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02 e 08 de maio e solicita que os conselheiros consultem as entidades e segmentos que 

representam para trazerem , na próxima reunião, indicações de pessoas que se destacaram no 

cenário cultural da cidade para serem homenageadas com o “Mérito Cultural Ribas Silveira”, 

“Prêmio Anita Philipowski”, “Prêmio João Pilarski” e “Prêmio Jacob Holzmann”. 6) Verbas 

de FEPAC:  Foram aprovadas, nesta reunião, as propostas de continuidade da parceria da 

SMCT com o SESC, para a realização da Oficina de Circo, durante o ano de 2011, com 

recursos do FEPAC no valor de  R$ 14.400,00 (catorze mil e quatrocentos reais), e também a 

remontagem e apresentações do espetáculo “Estação Saudade” com recursos no valor R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). A definição sobre 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 ficou para as próximas reuniões, mediante 

a apresentação de um projeto para o programa. 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_________________________________________________________  

- Carlos Maio ______________________________________________________________  

- Heloisa Freshe Pereira _______________________________________________________  

- Alessandra Bucholdz ________________________________________________________  

- Márcia Sileski _____________________________________________________________ 

- Jairo Ferreira ____________________________________________________________ 

- Márcia Ferreira ___________________________________________________________  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


