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Ata Nº 124 / 2011 2 
   3 
Aos doze dias do mês de setembro de 2011, às 17h, nas dependências da Secretaria Municipal de Cultura 4 
e Turismo - Mansão Vila Hilda, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura. Os 5 

conselheiros Ricardo Queiróz Bucco, Loreni Menger dos Santos, Fábio Augusto Ansolin, Emerson Luiz 6 
Gomes Carneiro, Jussara Chaves Pedroso, Adriana Suarez, Carlos Schnneider, justificaram  previamente 7 
a ausência. Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes conselheiros: Elizabeth 8 
Silveira Schmidt, Luiz Cirillo Barbisan, Myrna Mariza Kossatz, Larissa Mongruel, Mário  Stinghen, 9 
Alessandra Bucholdz, Juliano Axt, Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Rafael Schoenherr, Newton 10 

Schnner Jr., Sérgio Luiz Gadini, Lucília Ester Tramontin, Cíntia Xavier, Fabiane Kawtschke 11 
Bogdanovicz, Sebastião Natálio, Hélcio Kovaleski, José Fernando Meira, Antonio Francisco Gomes da 12 
Silva, Carlos Mendes Fonte Neto, Diego Juraski Pereira da Silva, Carmi Jasper. Dando início à reunião o 13 

conselheiro Cirillo Barbisan colocou em discussão a ata da reunião anterior a qual foi aprovada com as 14 
alterações solicitadas. Em seguida entraram em discussão os itens da pauta:  15 
1) Compilação e finalização do texto da 12ª Conferência Municipal de Cultura: O Sr. Cirillo 16 
Barbisan informou que falta apenas a compilação de Artes Cênicas e foi estipulado a data de 23 de 17 

setembro  para a conclusão. 2) Nova Lei do Conselho e do Fundo Municipal de Cultura:  No dia 10 de 18 
agosto a comissão formada pelos conselheiros Sérgio Gadini, Cintia Xavier e Cirillo Barbisan esteve na 19 
Câmara Municipal e em conversa com os vereadores Maurício Silva e Alina de Almeida César solicitou 20 
agilidade na tramitação do projeto de Lei 182/2011. O Sr. Cirillo Barbisan informou que a primeira 21 

votação em plenário está marcada para o dia 14 de setembro. 3) Plano Municipal de Cultura: O Sr. 22 
Cirillo Barbisan informou aos presentes que os funcionários da SMCT estão preparando o levantamento 23 

das atividades culturais e dos espaços culturais mantidos pelo município para o diagnóstico do 24 
desenvolvimento da cultura em Ponta Grossa. Foram também encaminhadas fichas solicitando 25 
informações atualizadas para as entidades e órgãos culturais, meios de comunicação, bibliotecas, museus 26 

entre outros e estamos aguardando a devolução do material para compilação dos dados para o diagnóstico 27 

do PMC. 4) Blog: O Sr. Cirillo Barbisan informou que o novo funcionário do departamento de Turismo 28 
Rhamonn Cottar, admitido recentemente através de concurso público, que já tem experiência editorial na 29 
revista Ponta Grossa Turismo, ficará responsável pela atualização do blog da cultura e os conselheiros 30 

poderão encaminhar matérias ou sugestões diretamente para o seu e-mail. 5) Licitação para impressão 31 
dos livros: O Sr. Cirillo Barbisan informou aos presentes que a licitação para a impressão dos livros dos 32 
concursos literários de 2011 foi realizada recentemente. O valor do FEPAC previsto para este serviço era 33 

de R$ 55.000,00 (cincoenta e cinco mil reais) e a empresa vencedora ganhou o pregão propondo o valor 34 
de 40.465.00 (quarenta mil quatrocentos e sessenta e cinco reais) isto significa que há a possibilidade de 35 

se reutilizar o valor de R$ 14.355,00 (catorze mil trezentos e cincoenta e cinco reais) que sobrou da 36 
licitação. 6) Concurso “Fotografe Ponta Grossa”: As conselheiras Cintia Xavier e Larissa Mongruel 37 
informaram aos presentes que no último dia 08 foi realizada uma reunião no Departamento de 38 

Comunicação da UEPG, solicitada pelo Sr. Cirillo Barbisan, que também contou com a presença dos 39 

conselheiros Sérgio Gadini e Rafael Schoenherr, onde o Departamento de Turismo da SMCT, 40 
representado pela Sra. Larissa Mongruel, sugeriu a realização da 2ª edição do Concurso “Fotografe Ponta 41 
Grossa”, aproveitando uma parte da verba que sobrou da licitação dos livros. A sugestão foi discutida na 42 

ocasião e a proposta foi apresentada e aprovada na presente reunião do CMC. O concurso será realizado 43 
em parceria com o Departamento de Turismo da UEPG. Cada fotógrafo poderá inscrever até 03 trabalhos 44 
impressos no tamanho 30X45 cm e também entregues em CD em alta resolução.. Serão selecionadas 50 45 
fotos que ficarão de posse da Secretaria para utilização em materiais de divulgação da Prefeitura e da 46 
UEPG. Haverá premiação para as dez primeiras colocadas num valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e 47 
duzentos reais). A comissão julgadora será formada por 03 (três) pessoas: 01 jornalista, 01 turismólogo e 48 
01 fotógrafo que receberão cada um R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo trabalho. Os Conselheiros 49 

sugeriram que no edital e no contrato que seja definido que os selecionados cedem os direitos 50 
patrimoniais das fotos à Prefeitura e UEPG, com cláusula estritamente de uso cultural informativo. 7) 51 
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Videodocumentário Bandas de Rock: A conselheira Cintia Xavier informou que os editais aprovados 52 

na ultima reunião do CMC já foram lançados e estão sendo divulgados para a comunidade. As Inscrições 53 
estarão abertas de 19 de setembro a 19 de outubro. 8) Edital de Circulação de espetáculos de Dança: O 54 
conselheiro José Fernando de Meira informou aos presentes que foi realizado no dia 14 de agosto a 55 
seleção de espetáculos concorrentes ao edital de circulação de espetáculos de dança 2011 e os 56 
conselheiros José Fernando de Meira, Carlos Alexandre Martins Schnneider e Terezinha Musardo 57 

estiveram presentes acompanhando o processo. Inscreveram-se 07 (sete) trabalhos e a comissão julgadora 58 
formada por: Érica Garcia da Silva, Camila Alves Gomes e Verginia Uliana Dias , decidiu outorgar 59 
apenas três dos cinco prêmios proposto para os seguintes espetáculos: “Essência Flamenca” de Debora 60 
Wolff, “Concerto Campeiro” do Grupo Estância Campeira e “Por Vezes Só” de Graciana Moreira Justo. 61 
9) Seleção dos ilustradores para literatura infanto-juvenil: O Conselheiro Sebastião Natálio informou 62 
aos presentes que foi realizada uma reunião, no último dia 05, no Centro de Cultura, onde também 63 

estiveram Adriana Suarez,. Cirillo Barbisan, Denise Freitas, Wilton Paz, Nelson Silva Jr., Anselmo 64 

Andrade Jr., Alfredo Mourão e Josi Ágata Padilha, para selecionar os ilustradores dos livros do concurso 65 

de Literatura Infanto-juvenil . Participaram 09 artistas dos quais foram selecionados os seguintes: Carla 66 
Emíla Nascimento, Melissa Ansbach Garabeli, Fábio Clavisso Fernandes, Álisson Thiago do Nascimento, 67 
Paulo Amarante e Guilherme Theodore. Para o ano de 2012 ficou decidido que o edital de ilustração deve 68 
ser lançado em conjunto com o edital dos textos. Os conselheiros José Fernando de Meira e Diego Juraski 69 

da Silva sugeriram o lançamento de um edital de concurso para História em Quadrinhos em 2012. 10) 70 
Literatura – Feira do Livro e outras propostas: O Conselheiro Sérgio Gadini informou aos presentes 71 

que no último dia 09 foi realizada, no Centro de Cultura, uma reunião com artistas do segmento da 72 
Literatura para discussão dos editais para 2012, sugestão de homenageados dos Concursos Literários, 73 
retomada da Feira do Livro e outros assuntos afins. Desta reunião emergiram várias propostas para 74 

discussão no CMC. A) produção de um jornal tablóide de caráter cultural com foco na agenda de todos os 75 
espaços da cidade, oferecendo informação e avaliação crítica da programação. B) produção de folders 76 

para a divulgação dos editais de  todos os segmentos culturais. C) Utilização dos totens da cidade para 77 

informações culturais no mesmo sistema do “Projeto Poesia no Ônibus” com inscrições para divulgação 78 

dos trabalhos nos totens. D) A retomada da realização da “Feia do Livro” na sua 4ª edição, como forma 79 
de resgatar e aproveitar a história do evento para captação de recursos junto aos órgãos competentes. 80 
Gadini ressaltou que durante a reunião do segmento não foi aceita a proposta de substituir o nome da 81 

Feira do Livro por Festival ou Festa Literária, optando-se por consolidar o nome de “Feira do Livro”. A 82 

Sra. Elizabeth informou que a SMCT pretende retomar a realização do evento como uma programação da 83 
cidade com envolvimento e parceria com todos os órgãos e entidades que se interessarem e se 84 
comprometerem em trabalhar pelo seu sucesso, participando de um Grupo de Trabalho ou Comitê Gestor.  85 
Para a obtenção e informações sobre os detalhes operacionais e necessidades técnicas e financeiras para a 86 
realização da Feira os Conselheiros Gadini e Lucília sugeriram consultar a Fundação Feira do Livro de 87 

Ribeirão Preto e os organizadores da Feira de Porto Alegre. O Conselheiro Rafael sugeriu também uma 88 
consulta á Biblioteca Pública do Paraná. Na seqüência vários conselheiros fizeram uso da palavra para 89 
divulgação de eventos e agradecimentos. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos 90 

finalizando a reunião e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada por todos os 91 
presentes:  92 
Elizabeth Silveira Schmidt _______________________________________________________ 93 
Luiz Cirillo Barbisan____________________________________________________________ 94 

Myrna Mariza Kossatz __________________________________________________________ 95 
Larissa Mongruel ______________________________________________________________ 96 
Alessandra Bucholdz ___________________________________________________________ 97 
Mário Stinghen  _______________________________________________________________ 98 
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues __________________________________________________ 99 
Juliano Axt ______________________________________________________________________ 100 
Rafael Schoenherr______________________________________________________________ 101 
Newton Schnner Jr. _______________________________________________________________  102 
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Sérgio Luiz Gadini _____________________________________________________________ 103 

Lucília Ester Tramontin _________________________________________________________ 104 
Cíntia Xavier _________________________________________________________________ 105 
Fabiane Bogdanovicz ______________________________________________________________ 106 
Sebastião Natálio________________________________________________________________ 107 
José Fernando Meira ______________ ______________________________________________ 108 

Hélcio Kovaleski ________________________________________________________________ 109 
Carlos Fontes Neto _______________________________________________________________  110 
Diego Juraski Pereira da Silva ______________________________________________________ 111 
Antonio Francisco Gomes da Silva  ________________________________________________ 112 
Carmi Luiza Henrichsen Jasper ______________________________________________________ 113 
 114 
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