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Aos  vinte  e  um dias  do  mês  de  Setembro  de  2009,  nas  dependências  da

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, realizou-se reunião ordinária do

Conselho Municipal  de Cultura.  Os conselheiros  Rafael  Schoenherr,  Carlos

Alberto  Maio,  Ricardo  Queiróz  Bucco  e  a  Secretária  de  Cultura  Elizabeth

Schmidt  justificaram  previamente  suas  ausências,  alegando  “motivos

profissionais na docência”, “compromissos assumidos anteriormente, junto ao

IPHAN - Instituto Patrimônio Histórico Artistico Nacional” e “compromissos

profissionais relacionados à organização da München Fest”, respectivamente

e, dessa forma, não foram contabilizadas suas ausências como faltas. O Sr.

Jairo  Ferreira,  representante  da SMCT,  assumiu a  presidência  da  reunião,

solicitando  ao secretário,  Rômulo  Madureira  Faria  Filho  que  procedesse a

leitura da Ata da última reunião, a qual foi retificada segundo as informações

fornecidas  pelos  conselheiros.  O  secretário  disponibilizou  aos  conselheiros

presentes  cópias  impressas  do  novo  regimento  do  Conselho  Municipal  de

Cultura, que foi aprovado na reunião do último 13 de Julho. Em seguida foram

discutidos  os  itens  da  pauta:  1)  Conferência  Estadual  de  Cultura:  A

Secretaria de Estado da Cultura informou que a 2ª Conferência Estadual de

Cultura será realizada no dia 27 de novembro de 2009, na cidade de Campo

Mourão.  Foi esclarecido que, segundo as normas da 2ª Conferências Estadual

e Nacional de Cultura, o número de delegados que Ponta Grossa tem direito é

equivalente a 5% do número de participantes na 10ª Conferência Municipal de

Cultura. Segundo o regimento interno da Conferência Estadual e Nacional,

2/3  das vagas são destinadas à  representantes  da Sociedade Civil  e  1/3  a

pessoas ligadas ao Governo. Na 10ª Conferência Municipal realizada em 25 de

abril de 2009, participaram 173 pessoas, dando a Ponta Grossa a possibilidade

de levar 09 delegados para a Conferência Estadual, sendo 03 representantes

governamentais e 06 representantes da sociedade civil. Ficou então decidido

que na próxima reunião, do dia 5 de Outubro, serão definidos os delegados

dentre  aqueles  que  foram  eleitos  na  última  conferência  municipal.  2)

Prestação  de  Contas:  a  Secretaria  do  CMC  acusou  o  recebimento  das

prestações de contas de Otalis Corrales Mendez e Claudiney da Silva Maia,

referentes  ao  edital  de  apoio  a  montagem  teatral  realizado  em  2007.  Os

documentos  serão  repassados  aos  delegados  de  Teatro  para  avaliação.  3)
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Proposta para recuperação dos inadimplentes da lei e dos editais de

incentivo  à  cultura:  O  Conselho  Municipal  de  Cultura  aprovou  que  os

inadimplentes  possam  propor  projetos  em  suas  áreas  de  atuação,  em

substituição aos projetos originais aprovados e não realizados, com valores

equivalentes  aos  recebidos  pelos  empreendedores  inadimplentes,  os  quais

devem ser previamente aprovados pelo CMC, para que os mesmos possam

saldar suas dívidas com o município e realizar um trabalho que seja útil para a

consolidação  das  políticas  culturais  da  cidade  de  ponta  Grossa.  4)

substituição de membros do CMC que não comparecem às reuniões:

Decidiu-se oficiar a ACIPG, solicitando a substituição de seus representantes

que não participaram de nenhuma reunião do Conselho neste ano e também

indagar se a ACIPG tem interesse em continuar fazendo parte do CMC, com

vistas a futura alteração da lei que instituiu o Conselho. Decidiu-se também

que o titular da cadeira de Artes Plásticas, que não compareceu ou justificou

qualquer uma de suas faltas, será substituído por Márcia Sielski, que assume

a  partir  de  hoje  a  titularidade  da  cadeira.  5)  Conservatório  Dramático

Musical  Maestro  Paulino  Martins  Alves:  Os  conselheiros  discutiram

também o problema envolvendo o  Conservatório Municipal, pois o Tribunal

de Contas da União estaria questionando as contratações de professores via

APM do Conservatório, que estão sendo consideradas como terceirização de

mão-de-obra,  que  influenciam  no  limite  prudencial  de  gastos  com  o

funcionalismo  da  prefeitura.  O  debate  consistiu  em procurar  maneiras  de

regularizar  este processo.  Foi  sugerido também que na próxima reunião o

Conselho  faça  uma  análise  do  que  o  Conservatório  representa  para  o

desenvolvimento  cultural  da  comunidade.  6) Casa Brasil :  Foi  relatada  a

proposta  do  Sr.  Nelson  Canabarro,  da  Secretaria  Municipal  de  Indústria,

Comércio e Qualificação Profissional, para passar para a Secretaria Municipal

de Cultura e Turismo a administração da “Casa Brasil”. 7) Próxima Reunião

do CMC: Decidiu-se que a próxima reunião do CMC será excepcionalmente na

primeira 2ª feira do mês, dia 05 de outubro, por ocasião do feriado de 12 de

Outubro.

Pautas para a próxima reunião: 

1) Representantes do CMC na Conferência Estadual de Cultura

2) Editais

3) Implicações à SMCT, no caso de realmente assumir a “Casa Brasil”
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4) Outros assuntos.

Nada mais havendo a tratar, Jairo Gonçalves Ferreira , presidente da mesa na

ocasião, encerrou a reunião. Esta ata vai por mim, Rômulo Madureira Faria

Filho redigida, sendo assinada por todos os membros presentes.
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