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Aos nove dias do mês de Novembro de 2009, nas dependências da

Secretaria  Municipal  de  Cultura  e  Turismo,  realizou-se  reunião

ordinária do Conselho Municipal de Cultura.  Os conselheiros Jairo

Ferreira, Ricardo Queiróz Bucco, Hélcio Kovaleski, Débora Wolff e

Fabiana Sabedotti justificaram previamente suas ausências e, dessa

forma, não foram contabilizadas suas ausências como faltas. A Sra.

Elizabeth  Silveira  Schmidt,  presidente  do  CMC,  abriu  a  reunião

saudando a todos e fazendo a leitura da Ata da última reunião, a qual

foi retificada segundo as informações fornecidas pelos conselheiros.

Em  seguida  entraram  e  discussão  os  itens  da  pauta:  1)  11ª

Conferência  Municipal  de  Cultura:  O  Sr.  Cirillo  Barbisan

informou aos membros do CMC que a 11ª Conferência Municipal de

Cultura, teve a participação de 163 pessoas assim distribuídas: 26 no

segmento  de  Dança  e  Folclore,  10  no  segmento  de  Escolas  de

Samba,  31 no de Literatura,  06 no de  Cine-Foto-Vídeo,  65 no de

Música, 12 no de teatro e Circo e 13 no de Artes Plásticas, foram

realizadas 07 reuniões setoriais com duração média de duas horas,

entre os dias 19 e 23 de outubro e a reunião final  realizada em 27 de

outubro  teve  a  duração de  quatro  horas.  Esta  conferência  teve  o

objetivo principal de eleger os delegados de Ponta Grossa para a 2ª

Conferência Estadual de Cultura e também foi parte integrante da 2ª

Conferência Nacional de Cultura. Segundo o regulamento o número

de  delegados  é  equivalente  a  5% do  número  de  participantes  na



Conferência,  assim  sendo,  foram  eleitos  08  delegados  assim

distribuídos:  SOCIEDADE CIVIL: DANÇA  E  FOLCLORE - Titular:

Eneida  de  Jesus  Ferreira  e  Suplente:  Telma  Rosana  da  Silva.

LITERATURA  -  Titular:  Rodrigo  K.  Silva  e  Suplente:  Bem-Hur

Demeneck.  CINE-FOTO-VÍDEO  -  Titular:  Vitor  Hugo  Gonçalves  e

Suplente:  Yanna  Fortuna.  ARTES  PLÁSTICAS  -  Titular:  Márcia

Sielski e Suplente: Nelson Silva Jr..  TEATRO  E  CIRCO - Titular:

Ezequiel Andrade Batista e Suplente: Silmara Aparecida Rodrigues.

MÚSICA - Titular: Claudia Alenkire e Suplente: Paulo César Andrade

Batista. ESCOLAS  DE  SAMBA - Titular: Antonio Francisco Gomes

da Silva  e não houve candidato a suplente.  GOVERNAMENTAL  -

Titular: Luiz Cirillo Barbisan e Suplente: Osmar Silvestre. 2) Moção

da  Biblioteca  Pública  Municipal:  Na  reunião  preparatória  de

Literatura  foi  sugerida  uma moção  solicitando  a  transferência  da

administração  da  Biblioteca  Pública  Municipal  “Bruno  Enei”,  da

Secretaria Municipal  de Educação para a Secretaria Municipal  de

Cultura e Turismo. A Conselheira Thaty Marcondes redigiu um texto

sobre o assunto e o Prof. Bem-Hur Demeneck também sugeriu um

outro texto com informações técnicas e históricas.  Os textos foram

apresentados na plenária da 11ª Conferência Municipal de Cultura e

como o  tempo já  estava  esgotado  a  plenária  aprovou  a  moção  e

delegou ao CMC a tarefa de finalizar o texto, compilando as duas

propostas.  Nesta  reunião,  formou-se  uma  comissão  com  a

participação de Thaty Marcondes e Cirillo Barbisan para finalização

do  texto  para  análise  do  CMC  na  próxima  reunião  ordinária.  3)



Moção dos Artistas de rua: na reunião preparatória do setor de

teatro e circo foi sugerida uma moção de apoio aos artistas de rua,

que estão sendo impedidos de trabalhar no Calçadão da Rua Cel.

Cláudio, por funcionários da Secretaria Municipal de Planejamento e

Secretaria Municipal  de Indústria e Comércio,  sendo enquadrados

como vendedores ambulantes, pelo código de postura do município,

ou seja, vendedores de produtos industrializados, feitos em série. As

pessoas que sugeriram a moção não compareceram à plenária para

apresentar a proposta de texto para ser votado, mas pela relevância

do assunto a plenária delegou ao CMC que fizesse um texto para

enviar às secretarias envolvidas, esclarecendo o que é o trabalho do

artista de rua, que o produto ou serviço que ele vende é único e de

sua própria autoria e é reconhecido e aceito em todas as cidades

civilizadas do mundo e para a Câmara Municipal,  solicitando uma

legislação sobre a matéria que estabeleça parâmetros objetivos para

esta  atividade.   4)  Conferência  Estadual  de  Cultura:  Cirillo

Barbisan  informou  que  a  região  dos  Campos  Gerais  realizou  três

conferências  Municipais  e  três  intermunicipais,  tendo  eleito  49

delegados ao todo.  A regional  de Cultura dos Campos Gerais tem

direito a indicar alguns convidados para participar da conferência

estadual e a presidente do CMC, Elizabeth Schmidt sugeriu os nomes

dos Professores  Sérgio  Luiz  Gadini,  Bem-Hur Demeneck e Nelson

Silva  Jr.,  da  Universidade  Estadual  de  Ponta  Grossa,  que  são

pesquisadores na área cultural, e poderão dar boas contribuições ao

processo  da  conferência.  Os  demais  conselheiros  concordaram  e



aprovaram a indicação dos seus nomes para serem analisados pela

regional de cultura dos Campos Gerais e pela Secretaria de Estado

da Cultura.  Solicitou-se para que o Sr. Cirillo Barbisan enviasse a

todos os delegados o texto base da Conferência Nacional de Cultura

para ciência, já que todas as discussões serão orientadas pelo texto e

é  importante  os  delegados  estarem  preparados.  A  viagem  para

Campo Mourão, onde será a conferência estadual, será no dia 26 de

novembro, no período da tarde e a volta será no dia 27 à noite. As

cidades da região estão se cotizando para providenciar o transporte.

A Secretaria  de Estado se responsabilizará  pelo lanche das 10:00

horas, almoço e lanche das 15:00 horas, do dia 27. As Prefeituras

terão que arcar também com o jantar do dia 26,  hospedagem, café-

da-manhã e jantar do dia 27. 5) Editais : durante a 11ª Conferência

Municipal  foram coletadas  informações  para nortear  a  elaboração

dos próximos editais para utilização das verbas de FEPAC – Fundo

Especial para Promoção das Atividades Culturais. Ficou decidido que

os conselheiros de cada segmento cultural se reunirão, na próxima

semana,  com  os  funcionários  das  áreas  afins  da  SMCT,   para

elaborarem  as  minutas  dos  editais  e  submetê-los  a  análise  e

aprovação do CMC na próxima reunião.  Solicitou-se ao Sr.  Cirillo

Barbisan que enviasse aos conselheiros cópias dos editais anteriores

para servirem de modelo. 6) Regularização da inadimplência das

Escolas de Samba: O Sr. Antonio Silva, conselheiro do segmento

das  escolas  de  samba,  sugeriu  que  se  abrisse  a  possibilidade  de

regularizar as prestações de conta das escolas de samba, através da



prestação de serviços culturais no valor equivalente à inadimplência

que as mesmas tem com a Prefeitura, no que se refere a notas fiscais

e  recibos  glosados  nas  suas  prestações  de  conta.  O  Sr.  Cirillo

Barbisan informou que o caso das escolas de samba, que são pessoas

jurídicas,  não se enquadra na mesma situação das pessoas físicas

inadimplentes que podem ser beneficiadas pela deliberação anterior

do  CMC,  no  que  se  refere  à  inadimplência  à  Lei  de  Incentivo  à

Cultura, pois naquele caso eram projetos aprovados pelo CMC que

podem  ser  alterados.  No  caso  das  Escolas  de  Samba,  as  verbas

provavelmente  foram  repassadas  através  de  convênio  e  a  sua

prestação de contas segue um trâmite diferente. Para dirimir dúvidas

ficou decidido que será realizada uma consulta à Controladoria do

Município para aventar as possibilidades de regularizar a situação

focada. 6) Repasse de verbas para as Escolas de Samba: O CMC

decidiu que o repasse de verbas  só poderá ocorrer para as escolas

de samba filiadas à Liga Cultural das Organizações Carnavalescas de

Ponta  Grossa  dentro  dos  critérios  acordados  entre  as  escolas  de

samba, junto à Liga e ratificado pelo CMC e pela SMCT. Deve-se

oficiar à Câmara dos Vereadores para informar e solicitar que não

proponham  liberação  de  verbas  para  Escolas  de  Samba  ou

congêneres  que   não  atendam  esta  situação.  7)  Convites:  Em

seguida  a  Sra.  Elizabeth  Silveira  Schmidt  divulgou e  convidou os

conselheiros  para  os  seguintes  eventos:  A)  para  a  abertura  da

exposição  das  obras  do  Sr.  Laudelino  Ribeiro,  artista  popular  de

nossa cidade, que estará em cartaz na Sala do Artista Popular, da



Secretaria de Estado da Cultura, em Curitiba, no período de 10 de

novembro  a  11  de  dezembro  de  2009.  B)  para  o  Lançamento  do

Projeto Poesia no Ônibus, no dia 10 de dezembro na sede da VCG. C)

para a abertura da exposição de Cleis Selski e para a premiação do

Salão Jovem de Pintura em tela, no dia 12 de novembro, no Centro

de Cultura. D) para o lançamento para a imprensa da MünchenFest ,

na sede da FEMSA, no dia 14 de novembro. E)  para a programação

da Semana da Cultura Afro-Brasileira de 16 a 22 de novembro F)

para a estréia da Ópera “La Serva Padrona”, produção da SMCT e do

Teatro Guaíra, no dia 06 de dezembro, no Teatro Ópera. Nada mais

havendo a tratar a presidente encerrou a reunião. Esta ata vai por

mim,  Cirillo  Barbisan,  assessor  da  secretaria  do  CMC,  redigida,

sendo assinada por todos os membros presentes.

Luiz  Cirillo  Barbisan  -
____________________________________________________

Elizabeth  Silveira  Schmidt
_______________________________________________
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________________________________________
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Carlos  Alberto  Maio
____________________________________________________
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___________________________________________________

Heloísa  Frehse  Pereira
__________________________________________________

Márcia  Carvalho  ferreira
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