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 Aos doze dias do mês de dezembro de 2011, às 17h, nas dependências da Secretaria Municipal de 2 

Cultura e Turismo - Mansão Villa Hilda, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal de Política 3 

Cultural. Os conselheiros, Larissa Mongruel, Loreni Menger dos Santos, Ricardo Queiróz Bucco, Myrna 4 
Mariza Kossatz, Juliano Axt, Fábio Ansolin, Wilton Paz, Mário Roberto Stinghen, Adriana Suarez, 5 
Sebastião Natálio, Hélcio Kovaleski e Antonio Francisco Gomes da Silva justificaram previamente a 6 
ausência. Participaram da reunião, assinando o livro de presenças, os seguintes conselheiros: Elizabeth 7 
Silveira Schmidt, Luiz Cirillo Barbisan, Alessandra Bucholdz, Emerson Luiz Gomes Carneiro, Rafael 8 

Schoenherr, Newton Schner Jr., Sérgio Gadini, Lucília Ester Tramontin, Bruno Scuissiatto, Cíntia Xavier, 9 
Carlos Alexandre Martins Schnneider, José Fernando de Meira, Terezinha Geni Musardo, Márcia Braga 10 
Delfino Moreira, Carlos Mendes Fontes Neto e Diego Juraski Pereira da Silva. Dando início à reunião a 11 
presidente Elizabeth Silveira Schmidt colocou em discussão a ata da reunião anterior a qual foi aprovada 12 
com as alterações solicitadas. Em seguida entraram em discussão os itens da pauta: 1) Resultado do 13 

Concurso de Biografias: Os conselheiros Sérgio Gadini, Bruno Scuissiatto e Lucilia Tramontin 14 
informaram o resultado do Concurso Municipal de Biografias “Joselfredo Cercal de Oliveira” que teve a 15 
Comissão Julgadora formada por ACIR da CRUZ CAMARGO, historiador, cientista político e membro 16 

do Conselho da Comunidade; CAROLINA MAINARDES, jornalista, especialista em História e Cultura; 17 
VICTOR EMANOEL FOLQUENING, jornalista, mestre em Ciências Sociais Aplicadas, Doutorando em 18 
Ciências da Comunicação, que por consenso escolheu os seguintes trabalhos: “Linha dos Campos 19 
Gerais – uma biografia de Roque Sponholz” de autoria de Ismael de Freitas; “O Garoto de Vila 20 

Oficinas – a história por trás das lentes de uma Câmera”, de autoria de Afonso Ferreira Verner e 21 
“Quem Ama Consegue – Josepha Schimit, trajetória de luta e esperança pelo transplante de 22 

medula óssea” de autoria de Nicoly da Silva França. 2) Resultado do Juri Popular do Concurso”João 23 
Ostrowski”: a conselheira Cintia Xavier informou que no dia 16 de novembro, às 19 horas, no Salão 24 
Social do SESC, foi realizada a exibição aberta ao público dos videodocumentários inscritos no concurso 25 

de 2011 em homenagem ao Sr. João Ostrowski, para avaliação popular que elegeu os melhores trabalhos 26 

na opinião dos presentes. O resultado ficou assim definido: em Primeiro Lugar: empatados com 12 votos 27 
cada um, ficaram os filmes "Meu Pai, o Fotógrafo" de Elaine Javorski e Rafael Poyer e "Filme de 28 
Época" de William Biagioli;  o Segundo Lugar, com 08 votos, ficou para o filme "Alma Embriagada" 29 

de Guilherme Frederico Taques, Ismael de Freitas e Rodrigo Czekalski; e em Terceiro Lugar  ficaram 30 
empatados, com 04 votos cada, os filmes "Lá no Pelé" de Gisele Barão e "Próxima Parada: Roxo de 31 
Rodrigues" de Giovani Cardoso. As duas obras vencedoras terão como prêmio 10 (dez) horas de estúdio 32 
de som e imagem para a finalização das obras. 3) Editais para 2012: foram aprovados os seguintes 33 

editais do segmento de ARTES PLÁSTICAS para serem realizados com verbas do Fundo Municipal de 34 
Cultura de 2012: Edital do 6º Salão de Artes Plásticas de Ponta Grossa, prevendo uma premiação no 35 
valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) e um valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) 36 
para a Comissão Julgadora, totalizando R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais); Edital do 4º Salão de 37 
Inverno de Artes Plásticas de Ponta Grossa, prevendo uma premiação no valor de R$ 1.500,00 (mil e 38 

quinhentos reais) e um valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para a Comissão Julgadora, totalizando R$ 39 

1.800,00 (mil e oitocentos reais); Edital do 3º Salão Jovem de Artes Visuais de Ponta Grossa, 40 

prevendo uma premiação no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) e um valor de 300,00 (trezentos reais) 41 
para a Comissão Julgadora, totalizando R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); Edital de Estímulo à 42 
Produção de Obras e Exposição de Artes Plásticas, prevendo uma premiação no valor de R$ 10.000,00 43 
(dez mil reais) e um valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a comissão julgadora, totalizando 44 
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais); Edital do Concurso Nacional de História em Quadrinhos, 45 

prevendo uma premiação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), um valor de R$ 1.500,00 (mil e 46 
quinhentos reais) para a comissão julgadora e um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a publicação 47 
dos dois livros resultantes do concurso, totalizando R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).Os editais 48 

aprovados nesta reunião totalizam R$ 36.700,00 (trinta e seis mil e setecentos reais) e somados aos R$ 49 
99.200,00 (noventa e nove mil e duzentos reais) aprovados na reunião anterior totalizam R$ 135.900,00 50 
(cento e trinta e cinco mil e novecentos reais). O orçamento do Fundo Municipal de Cultura para o ano de 51 
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2012 é de R$ 218.405,00 e restam ainda R$ 82.505,00 (oitenta e dois mil e quinhentos e cinco reais) para 52 

serem utilizados nos editais dos outros segmentos, que serão apresentados e discutidos na próxima 53 
reunião do CMPC, em 13 de fevereiro de 2012. O Sr Cirillo Barbisan informou que a soma dos valores 54 
dos editais, sugeridos pelos conselheiros de todas as áreas, é de R$ 236.300,00 (Duzentos e trinta e seis 55 
mil reais), ultrapassando em R$17.895,00 (Dezessete mil oitocentos e noventa e cinco reais) o valor do 56 
orçamento do FMC para 2012. A Sra. Elizabeth Silveira Schmidt informou o valor necessário  para que 57 

todos os editais propostos possam ser realizados será suplementado com o orçamento do Departamento de 58 
Cultura. 4) Sistema Municipal de Cultura: O Sr. Cirillo Barbisan informa que no cronograma de 59 
trabalho conveniado com o Sistema Nacional de Cultura, o Município de Ponta Grossa comprometeu-se à 60 
sancionar a Lei do Sistema Municipal de Cultura até o mês de junho de 2012, informa também que uma 61 
equipe de funcionários da SMCT fez uma minuta da Lei do Sistema Municipal de Cultura, a qual foi 62 
enviada por e-mail aos conselheiros para análise e sugestões, para que após uma consulta pública possa 63 

ser enviada à Câmara Municipal para os devidos trâmites. 5) Edital Poesia nos Totens: Foi aprovada a 64 

proposta do conselheiro Sérgio Gadini da realização do Edital de concurso de poesias para exposição nos 65 

totens de divulgação da prefeitura, sendo que o custo da confecção das lâminas será negociado com a 66 
Secretaria Municipal de Governo, que administra a utilização dos totens. O conselheiro Sérgio Gadini 67 
solicitou que constasse em ata a sua insatisfação pela perda de prazo de inscrição do edital de apoio a 68 
feiras de livro da Biblioteca Nacional, onde a cidade perdeu a possibilidade de concorrer, com todos os 69 

estados brasileiros, a um dos convênios propostos pela Biblioteca Nacional. Diante do exposto a Sra. 70 
Elizabeth Silveira Schmidt informou que o referido edital tratava-se do SICONV (Sistema de Convênios), 71 

que a data expira-se muito rápido e a verba demora a ser liberada, e que podemos fazer este mesmo 72 
pedido de verba em projeto separado e enviado diretamente à Biblioteca Nacional. O Conselheiro Carlos 73 
Schnneider informou aos demais presentes que a Secretaria de Estado da Educação não irá mais desativar 74 

o Curso de Artes Cênicas do Colégio Estadual Senador Correia; informou também que a Banda 75 
Garimpeiros da Lua, uma das participantes do Festival Easy Rock, fez o show de abertura da Banda 76 

Nazareth na cidade de Curitiba, no dia 18 de novembro; e que a Cia. S R de Teatro, que participou do 77 

edital de circulação de espetáculos teatrais deste ano, foi convidada a participar de um evento Nacional da 78 

Empresa BRF Brasil Foods, realizado na cidade de Ponta Grossa. Nada mais havendo a tratar, foi 79 
finalizada a reunião e a ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada por todos os presentes:  80 
Luiz Cirillo Barbisan_______________________________________________________________  81 

Emerson Luiz Gomes Carneiro ______________________________________________________  82 

Rafael Schoenherr ________________________________________________________________ 83 
Newton Schnner Jr. _______________________________________________________________   84 
Lucília Ester Tramontin ____________________________________________________________  85 
Cíntia Xavier ____________________________________________________________________ 86 
Bruno Scuiciato__________________________________________________________________ 87 

Carlos Alexandre Martins Schnneider _________________________________________________ 88 
Terezinha Geni Musardo ___________________________________________________________ 89 
Márcia Braga Delfino Moreira _______________________________________________________ 90 

Carlos Mendes Fontes Neto _________________________________________________________ 91 
Diego Jursaki Pereira da Silva _______________________________________________________ 92 


