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Aos cinco dias do mês de Outubro de 2009,  nas dependências da

Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo,  realizou-se  reunião

ordinária do Conselho Municipal de Cultura. Os conselheiros Rafael

Schoenherr, Hélcio Kovaleski, Deborah Wolff, Ricardo Queiróz Bucco

a Secretária de Cultura Elizabeth Schmidt justificaram previamente

suas  ausências  e,  dessa  forma,  não  foram  contabilizadas  suas

ausências  como faltas.  Jairo  Gonçalves  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. Em seguida entraram em discussão os

itens da pauta: 1) Conferência Estadual de Cultura: O Sr. Cirillo

Barbisan  informou  aos  membros  do  CMC  que  a  10ª  Conferência

Municipal de Cultura, realizada em 25 de abril do corrente ano, não

foi  homologada  pelo  Ministério  da  Cultura,  como  etapa  da  2ª

Conferência Estadual e Nacional de Cultura por conta de ter sido

realizada antes da convocatória nacional, que aconteceu somente no

mês de julho. Assim sendo os delegados eleitos para representar o

município,  em abril  de  2009,  não  foram aceitos.  O  Ministério  da

Cultura  sugeriu  que  se  o  Município  de  Ponta  Grossa  quisesse

participar oficialmente das conferências estadual e nacional, deveria

realizar  outra  conferência  municipal,  inclusive  estimulando  esta

iniciativa devido Ponta Grossa ter uma classificação expressiva nos

indicadores  culturais  do IBGE,  divulgados  recentemente.  A  SMCT

passou estas informações via correio eletrônico aos conselheiros há

cerca  de  dez  dias,  informando  também a  decisão  urgente  de  ser

realizar  uma  nova  Conferência,  antecipando  a  11ª  Conferência

Municipal de Cultura, que seria realizada em abril de 2010, para o

dia  27  de  outubro  de  2009,  sendo  que  a  data  limite  para  a  sua

realização é 30 de outubro, segundo o regulamento da conferência

nacional. A 11ª Conferência será realizada no SESC, às 19:00 horas,



com a finalidade principal de eleger os delegados de Ponta Grossa

para  as  conferências  Estadual  e  Nacional  de  Cultura.  Explicou

também que o decreto convocando a 11ª Conferência foi publicado

no dia 29 de setembro, segundo a portaria nº 46/2009 do Ministério

da Cultura, pois a data limite para publicação da convocação era 30

de  setembro.  Em seguida  a  Sra.  Arlete  Wadek  leu  o  Decreto  do

Prefeito Pedro Wosgrau que institui a Conferência que tem o tema

"Cultura,  diversidade, cidadania e desenvolvimento".  Na seqüência

foi  constituída uma comissão formada por Taís  Marcondes,  Cirillo

Barbisan, Antonio Gomes da Silva, Vitor Hugo Gonçalves e Márcia

Sielski, para a elaboração do Regimento Interno da 11ª Conferência,

que deverá ser publicado antes do dia 27 de outubro.  Foi também

decidido que nas reuniões preparatórias para a 11ª Conferência com

os  segmentos  culturais,  além  de  se  preparar  os  textos  para  a

conferência, também serão colhidas opiniões e informações para a

elaboração dos editais para o FEPAC – Fundo Especial de Promoção

das  Atividades  Culturais.  2)  Editais:  A  respeito  dos  Editais,  os

conselheiros fizeram várias colocações sobre o conteúdo e forma dos

editais  para  que os  mesmos contemplem as  políticas  culturais  do

município  de  forma  o  mais  abrangente  possível,  estimulando  a

interdisciplinaridade  e  as  parcerias  entre  artistas,  entidades,

segmentos culturais etc,. A conselheira Taís Marcondes sugeriu fazer

um  concurso  de  Vídeo-Poesia.  Márcia  Sielski  explanou  sobre  o

cenário de Artes Plásticas  em Ponta Grossa com destaque para a

adequação técnica dos locais de exposições. Márcia também cobrou

que  a  seleção  dos  artistas  deve  ser  mais  criteriosa,  e  evitar  a

exposição  de  cópias  apresentadas  como  obras  originais.  Márcia

concluiu que a ideia não é de rotular os artistas e sim mostrar no que

consiste de fato o trabalho do artista plástico. Cirillo comentou sobre

espaço  privado  do  Banco  Itaú,  que  estaria  inativo  e  passível  de

abrigar exposições mediante negociação, além de se firmar parceria

com o Instituto Itaú Cultural. Foram citados os trabalhos dos artistas

Osires Guimarães, que realiza pesquisa de lendas e mitos folclóricos



para compor suas obras e Miguel Nicolau, que realiza pesquisas com

a linguagem da arte contemporânea.  A respeito  da área de Cine-

Foto-Vídeo, o Conselheiro Vitor Hugo sugeriu oficinas na Casa Brasil,

Festivais  de  Vídeo  de  até  um  minuto  e  em  parceria  com  Taís

Marcondes,  sugeriram a  realização  de  projeção  de  imagens  (data

show)  em  paredes  públicas  de  textos  poéticos  e  obras  de  artes

plásticas. O conselheiro Antonio Francisco falou da importância do

investimento  em  formação  de  pessoal  para  o  trabalho  cênico  e

musical para as Escolas de Samba. Falou também da necessidade de

que a primeira parcela da verba das Escolas de Samba saia ainda

neste  mês  de  outubro,  para  que  as  escolas  possam  realizar  um

trabalho mais organizado e de melhor qualidade.  3 ) Casa Brasil:

Com relação a  passagem da administração da Casa Brasil  para a

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a mesma está fazendo

um  levantamento  sobre  todas  as  questões  administrativas,

financeiras, técnicas e funcionais para reportar ao CMC assim que

estiver  concluída.  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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