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Ata Nº 129 / 2012 1 
 Aos doze dias do mês de março de 2012, às 17:25h, nas dependências da Secretaria Municipal de Cultura 2 
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, Fábio 4 
Ansolin, Wilton Paz, Mário Roberto Stinghen, Newton Schnner Jr., Adriana Suarez, Sebastião Natálio, 5 
Márcia Delfino Moreira 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, Myrna Mariza Kossatz, Clarissa Fanchin Sielski, Emerson Luiz 8 
Gomes Carneiro, Sérgio Gadini, Lucília Ester Tramontin, Cíntia Xavier, Fabiane Kravutschke 9 
Bogdanovicz, Carlos Alexandre Martins Schnneider, Hélcio Kovaleski, Terezinha Geni Musardo, Carlos 10 
Mendes Fontes Neto e Carmi Luiza Jasper. Dando início à reunião a presidente Elizabeth Silveira 11 
Schmidt colocou em discussão a ata da reunião anterior à qual foi aprovada com as alterações solicitadas. 12 

Em seguida entraram em discussão os itens da pauta: 1) Conferência Macroregional de Cultura para 13 

eleição do representante dos Campos Gerais no Conselho Estadual de Cultura: A Presidente 14 

Elizabeth Silveira Schmidt informou que todas as Conferências Macroregionais do Paraná foram adiadas 15 
em virtude do atraso da publicação no Diário Oficial do Estado do decreto de regulamentação da Lei do 16 
Conselho Estadual de Cultura. Não há ainda previsão de nova data para a Conferência dos Campos 17 
Gerais, que estava marcada para o dia 10 de março. O Sr. Cirillo Barbisan informa que já foram enviados 18 

os nomes dos delegados de Ponta Grossa para a comissão organizadora e os delegados confirmaram as 19 
suas presenças seja em que nova data for marcada a conferência. A Sra. Elizabeth comentou que no dia 20 

14 de fevereiro houve uma reunião, no Centro de Cultura, com representantes da Secretaria de Estado da 21 
Cultura, da Associação dos Municípios dos Campos Gerais e dirigentes culturais da região para avaliar os 22 
preparativos para a conferência, onde estiveram também presentes os conselheiros Hélcio Kovaleski e 23 

Terezinha Muzardo que comentaram sobre o processo participativo de elaboração da lei e composição do 24 
Conselho Estadual de Cultura. 2) 13ª Conferência Municipal de Cultura: O Sr. Cirillo Barbisan 25 

informa que já estão reservadas as datas de 23 a 27 de abril para a realização da 13ª Conferência. 26 

Lembrou também aos presentes que o município acordou com o  Ministério da Cultura, a aprovação da 27 

Lei do Sistema Municipal de Cultura até julho próximo e a entrega do Plano Municipal de Cultura 28 
aprovado pela Câmara e sancionado pelo Prefeito até dezembro deste ano. Assim sendo foi aprovado pelo 29 
Conselho que a Conferência de 2012 será dedicada a análise e finalização das minutas das duas Leis. 3) 30 

Solicitação da Biblioteca do Congrtesso dos E.U.A.: A presidente Elizabeth fez a leitura da 31 

correspondência recebida da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, manifestando o interesse em 32 
receber os livros dos Concursos de Literatura publicados pela SMCT, como também outros editados pela 33 
Prefeitura. Informa que nos últimos 7 anos, já foram editados aproximadamente 40 livros, os quais serão 34 
enviados em breve. A conselheira Lucilia Tramontin perguntou se os livros publicados através da SMCT 35 
podem ser vendidos e Cirillo explicou que  os livros são para distribuição gratuita para bibliotecas e 36 

instituições culturais e para que os autores divulguem o seus trabalhos junto às editoras. Os editais 37 
anteriores não eram claros sobre o assunto, mas a partir deste ano os editais deixam explícita a proibição 38 
de venda dos exemplares. 4) Prorrogação dos Concursos locais de Crônicas e Literatura 39 

Infantojuvenil: O Sr. Cirillo Barbisan informou ao demais presentes que o Concurso Local de Crônicas 40 
tem somente 01 inscrito e que o Concurso Local de Literatura Infantojuvenil, teve somente 01 inscrito na 41 
categoriua 1, nenhum inscrito na categoria 2 e somente 02 inscritos na categoria 3. Assim sendo, ficou 42 
definido que serão prorrogadas as inscrições dos Concursos Locais de Literatura Infantojuvenil e de 43 

Crônicas até o dia 05 de abril. 5) Comissões Julgadoras dos Concursos Literários: O Sr. Cirillo 44 
Barbisan informou que os outros Concursos Literários de 2012 receberam uma grande quantidade de 45 
inscrições de todo o país e inclusive de brasileiros que moram na Argentina e no Japão. Informou também 46 
que temos a necessidade de iniciar imediatamente o processo de avaliação das obras para finalizar os 47 
livros até dezembro. O conselheiro Sérgio Gadini informou que está aguardando as confirmações dos 48 
nomes convidados e que priorizou para as Comissões Julgadoras os homenageados dos Concursos. O 49 
Conselho autorizou o funcionamento imediato das comissões, assim que sejam definidas e que os nomes 50 
sejam informados na próxima reunião.  6) FLICAMPOS – 4ª Feira do Livro –  A Sra. Elizabeth 51 
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comenta que os contatos com as editoras e livrarias já foram feitos e as parcerias estão adiantadas com o 52 

SESI, SESC, Diário dos Campos e Agência do Trabalhador, entre outros e que estão aguardando a 53 
confirmação dos escritores que estas entidades trarão para o evento, além dos que a SMCT está 54 
contratando. Cirillo Barbisan informou que a Biblioteca Pública do Paraná está dando assessoramento no 55 
processo de escolha dos escritores. Comenta ainda que a Feira de Literacia e Linguagens Inclusivas e o  56 
2º Encontro de Educação e Comunicação sobre o mesmo tema já está fechado, tendo como público alvo 57 

acadêmicos e professores da rede pública e particular e irá acontecer no espaço da Feira e na 58 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. A Sra. Elizabeth  comenta ainda a participação do Operário 59 
Ferroviário Esporte Clube que neste ano completa 100 anos de fundação, com o lançamento de dois livros 60 
comemorativos, marcado para o dia 1º de maio. A conselheira Lucília Tramontin informou que foi 61 
contatada pela Editora Cortez que propôs parceria com sua livraria para representá-los na Feira. Lucília 62 
explicou-lhes que o objetivo do convite era para que a empresa tivesse uma participação efetiva no evento 63 

com espaço próprio, numa forma de valorização da 4ª Feira do Livro e divulgação da editora e assim 64 

sugeriu que a empresa comprasse o espaço e pagasse os funcionários para o atendimento, ficando a 65 

montagem e a coordenação por conta de sua Livraria. A editora está analisando a contraproposta. A 66 
conselheira Lucília lembrou também que o grupo gestor do FLICAMPOS aprovou a homenagem ao 67 
centenário da escritora Helena Kolody durante o evento. A Sra. Elizabeth acrescentou que este evento 68 
literário também fará parte da 26ª Semana da Cultura Bruno e Maria Enei. 7) Artes Plásticas: O Sr. 69 

Cirillo Barbisan informa que o conselheiro Sebastião Natálio,  não podendo comparecer a esta reunião, 70 
pediu que fosse informado aos presentes que os artistas plásticos estão se articulando para montar uma 71 

Associação de Artistas Plásticos, objetivando a  integração dos artistas e viabilização de projetos na área, 72 
através de investimentos e patrocínios via Associação. 8) O cachet de Victor Folquening pela 73 
participação na Comissão Julgadora: A presidente Elizabeth informou que a procuradoria geral do 74 

município orientou que o cachê pela participação como membro da Comissão julgadora dos Concursos 75 
Literários deve ser pago para o membro da família que tiver direito à herança, devendo providenciar os 76 

documentos necessários para o recebimento do cachê a que tem direito. 9) 2012 ano de Cultura em 77 

Ponta Grossa: A presidenta Elizabeth comenta que neste ano de 2012 várias entidades estarão 78 

completando 100 anos de existência como o Operário Ferroviário Esporte Clube,  o Hospital Santa Casa 79 
de Misericórdia, o Colégio Estadual Senador Correia, a Sociedade Espírita São Francisco de Assis e a 80 
Joalheria Gravina. Comentou ainda sobre o panorama sócio-econômico-cultural no início do século XX, 81 

na cidade de Ponta Grossa, que estimulou a criação de empresas e entidades que completam agora os100 82 

anos de atividade. Além das entidades centenárias, os conselheiros também elencaram outras 83 
comemorações como os 60 anos da Banda Escola Lyra dos Campos, os 50 anos do Colégio Sagrado 84 
Coração de Jesus, os 40 anos do Festival Nacional de Teatro, os 40 anos da Universidade Estadual de 85 
Ponta Grossa, os 25 anos do Festival Universitário da Canção, os 15 anos da Noite da Seresta e os 15 86 
anos da Academia de Letras dos Campos Gerais. Teremos também as inaugurações da nova sede da 87 

Biblioteca Pública “Bruno Enei” e do Centro de Música “Maestro Paulino Martins Alves”. Para lembrar 88 
estas comemorações a Sra. Elizabeth informou que em 2012 a SMCT irá celebrar “O Ano da Cultura em 89 
Ponta Grossa” em parceria com as entidades envolvidas. 10) Curso de Teatro do Colégio Senador 90 

Correia: o conselheiro Carlos Schnneider informou aos presentes que ainda há problemas com a 91 
continuidade do curso, segundo suas informações, a secretaria do Colégio afirma não ter conhecimento do 92 
documento da Secretaria de Estado da Educação sobre a não extinção do curso e continua informando aos 93 
interessados que não haverá novas turmas. A Sra. Elizabeth solicitou ao Sr. Cirillo para marcar uma visita 94 

ao Colégio para conversar com a direção sobre o assunto. 11) Biblioteca Pública: o conselheiro Sérgio 95 
Gadini informou aos presentes que o Jornal da manhã e Gazeta do Povo publicaram matéria sobre os 96 
acervos das bibliotecas públicas da principais cidades do Paraná, entre as quais, a de Ponta Grossa. 12) 97 
Informações FLICAMPOS: o conselheiro Gadini solicitou maiores informações sobre a Feira e que os 98 
conselheiros do segmento de literatura possam se pronunciar e ter uma participação efetiva na 99 
organização do evento, alegando sentir-se fora do processo. O conselheiro Hélcio também solicita 100 
participação nas reuniões e informações sobre o fechamento da programação, dizendo não ter 101 
conhecimento das informações. A Sra. Elizabeth Schmidt informou que neste ano de 2012 não foram 102 
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realizadas reuniões do Grupo de Trabalho pois o mesmo já cumpriu a sua função de sugerir, propor, 103 

indicar a dar as linhas mestras da formatação do evento, além da indicar as comissões executivas de cada 104 
segmento do Festival, as quais estão se reunindo em separado, dando andamento às suas atribuições. 105 
Durante o debate sobre o assunto foram colocadas as seguintes informações a respeito do evento: A 106 
Comissão da 4º Feira do Livro já definiu o tamanho, a quantidade, a localização, o preço dos stands, que 107 
será pago em livros avaliados pelo valor de capa e escolhidos pelo bibliotecário da Biblioteca “Bruno 108 

Enei”, livros estes que serão incorporados ao seu acervo; e também as regras de utilização dos espaços. A 109 
assessoria jurídica da Prefeitura está elaborando os documentos referentes à ocupação dos espaços da 110 
Feira. Outro ponto importante para o sucesso da Feira é a distribuição de vale-livros, com orçamento da 111 
Secretaria Municipal de Educação, para as Escolas Municipais adquirirem obras para os acervos das suas 112 
bibliotecas. Há ainda a possibilidade de distribuição de vale-livros para professores e alunos desde que a 113 
legislação permita esta situação num ano de campanha eleitoral municipal. Já foram expedidos os 114 

convites para editoras e livrarias e várias retornaram manifestando interesse em participar e solicitando 115 

informações complementares.  A Comissão da Feira de Literacia e Linguagens Inclusivas já definiu a sua 116 

programação junto a qual será realizado um Encontro de Educação e Comunicação em parceria com a 117 
UEPG, focado no mesmo tema. A comissão da Mostra de Novas Tecnologias para o Livro e Leitura já 118 
definiu com a Secretaria Municipal de Educação de Tibagi a apresentação do seu projeto de “Lousas 119 
Digitais” e estão sendo contatadas empresas que fabricam e revendem materiais tecnológicos para 120 

exposição de seus produtos. A comissão de lançamentos de obras está em contato com editoras, livrarias e 121 
autores para a definição da grade de lançamentos. A Comissão de Turismo em parceria com a AMCG 122 

está preparando a mostra de atrativos da região. A Comissão da atividades paralelas está trabalhando 123 
juntos aos parceiros do evento para definir a grade de apresentações de contações de história, espetáculos 124 
musicais, jogos culturais, recitais de poesias, leituras dramáticas, entre ouras atividades. A comissão das 125 

oficinas programou em conjunto com a Biblioteca Pública do Paraná uma oficina de restauro de livros 126 
para atendentes de biblioteca, destinada às cidades da região. Haverá também oficina de contação de 127 

histórias, de ilustração, demonstração de RPG, entre outras. A comissão das palestras está ultimando os 128 

contatos com os parceiros institucionais e com os autores para a definição da grade. Já estão definidos os 129 

autores Afonso Romano de Santana, Cléo Busatto, Almir Correia e Álvaro Alvin. A presidente Elizabeth 130 
informou também que o escritor Miguel Sanches Neto solicitou o seu desligamento do posto de curador 131 
do evento, motivado pelos compromissos que terá no primeiro semestre de 2012 e colocou-se à 132 

disposição para colaborar no que puder. O conselheiro Gadini perguntou se há uma logomarca para o 133 

evento e a Sra. Elizabeth disse que foram apresentados alguns projetos e nenhum foi aprovado. O último 134 
tinha uma pilha de livros formando a taça de Vila Velha, mas ainda precisa ser melhor elaborado. O 135 
conselheiro Gadini sugeriu o cartunista Benet para criar a logomarca. O conselheiro Hélcio Kovaleski 136 
perguntou sobre o site oficial do evento o Sr. Cirillo informou que o site está sendo construído e no 137 
momento as informações sobre o FLICAMPOS e 4ª Feira do Livro estão sendo publicadas no site da 138 

Prefeitura como matéria da assessoria de imprensa. O conselheiro Sérgio Gadini Solicita que a 139 
programação seja enviada aos conselheiros para que possam sugerir nomes para as palestras. O Sr. Cirillo 140 
disse que as sugestões são bem-vindas para que se possa contatar os autores e sondar a viabilidade das 141 

suas presenças no evento e podem ser enviadas desde já. A conselheira Lucília comenta que a SMCT não 142 
poderia ter entrado em férias coletivas, em janeiro, tendo um evento desta proporção para organizar. A 143 
presidente Elizabeth disse que a SMCT tem um quadro de funcionários competente, que realiza vários 144 
eventos de grande porte todos os anos e que o FLICAMPOS – 4ª Feira do Livro de Ponta Grossa será 145 

realizado como foi projetado e com sucesso. Nada mais havendo a tratar, foi finalizada a reunião e a ata 146 
vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada por todos os presentes:  147 
Elizabeth Silveira Schmidt __________________________________________________________ 148 
Luiz Cirillo Barbisan_______________________________________________________________ 149 
Myrna Mariza Kossatz_____________________________________________________________ 150 
Clarissa Fanchin Sielski____________________________________________________________ 151 
Emerson Luiz Gomes Carneiro_______________________________________________________ 152 
Sérgio Gadini ____________________________________________________________________  153 
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Lucilia Ester Tramontin_____________________________________________________________  154 

Cíntia Xavier ____________________________________________________________________ 155 
Fabiane Bogdanovicz _____________________________________________________________ 156 
Hélcio Kovaleski ________________________________________________________________ 157 
Carlos Alexandre Martins Schnneider ________________________________________________ 158 
Terezinha Geni Musardo __________________________________________________________ 159 

Carlos Mendes Fontes Neto ________________________________________________________ 160 
Carmi Luiza Jasper_______________________________________________________________ 161 
  162 


