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Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2009, às 17h00, nas dependências

da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Mansão Vila Hilda, realizou-se

reunião ordinária  do Conselho Municipal  de Cultura.  Os conselheiros  Vitor

Hugo  Gonçalves,  Anelise  Tozetto,  Hélcio  Kovaleski,  Carlos  Alberto  Maio,

Ricardo  Bucco,  Fabiana  Sabedotti  e  Heloísa  Frehse  Pereira   justificaram

previamente a ausência.  Participaram da reunião os seguintes conselheiros:

Elizabeth Silveira  Schmidt,  Jairo Ferreira,  Arlete  Wadeck,  Márcia  Ferreira,

Rômulo Madureira Faria Filho, Rafael Schoenherr, Antonio Francisco Gomes

da Silva, Márcia Sielski, Débora Wolff, Thaís Marcondes e o assessor do CMC

Luiz  Cirillo  Barbisan.  Abrindo  a  reunião  a  presidente  do  CMC  Elizabeth

Silveira Schmidt, saudou a  todos e fez a leitura da ata da reunião anterior, a

qual  foi  retificada  segundo  as  informações  fornecidas  pelos  conselheiros,

sendo aprovada em seguida. Na sequência entraram em discussão os itens da

pauta:  1) 2ª Conferência Estadual de Cultura:  Os Conselheiros  Antonio

Gomes  da  Silva  e  Márcia  Sielski  fizeram  um  breve  relato,  ressaltando  a

eleição de três representantes de Ponta Grossa: Ben-Hur Demeneck, Márcia

Sielski e Rodrigo K. Silva, além de outros três da região dos Campos Gerais

como delegados do Paraná para a 2ª Conferência Nacional de Cultura, que

será realizada em março de 2010, em Brasília. Destacaram também a atuação

dos  delegados  Ben-Hur  Demeneck  e  Sérgio  Gadini,  que  colaboraram  na

preparação da delegação de Ponta Grossa e na atuação estratégica para a

eleição dos nossos representantes.  2) Fórum Permanente de Cultura:  A

Presidente  Elizabeth  Silveira  Schmidt  propôs  a  instalação  de  um  Fórum

Permanente  de  Cultura  em  nossa  cidade  para  manter  o  diálogo  com  os

artistas, produtores e promotores culturais e a população para atualizar as

políticas e afinar as ações da secretaria na execução prática dessas políticas.

A conselheira Márcia Sielski lembrou que já houve o funcionamento de fóruns

de cultura em Ponta Grossa de caráter transitório.  Assim sendo, decidiu-se

que este Fórum deverá ser respaldado através de uma lei que será enviada à

Câmara  dos  Vereadores  no  início  de  2010,  para  reforçar  o  seu  caráter

permanente.  Decidiu-se  também  que  o  seu  funcionamento  se  dará

imediatamente,  mesmo  antes  da  promulgação  da  lei,  através  de  reuniões
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Conferência Nacional de Cultura.3) Moção Biblioteca Pública: a comissão

formada pela conselheira  Thaís Marcondes e Cirillo  Barbisan apresentou a

sugestão de acrescentar ao texto proposto pelo prof.  Ben-Hur Demeneck a

parte do texto de Thaís Marcondes que fala do compromisso assumido pelo

prefeito na campanha eleitoral de que iria transferir a Biblioteca Pública para

a administração da SMCT e a sugestão foi  aprovada.  4) Convênio com a

APM  do  Conservatório  Musical  Maestro  Paulino  Martins  Alves:  A

presidente Elizabeth S. Schmidt informou aos demais conselheiros que terá

uma reunião com a Controladoria Geral do Município, dia 15, amanhã, para

receber as instruções  a respeito do convênio com a APM do Conservatório

para a contratação dos professores. Este convênio está sendo questionado,

tendo como base a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao limite

prudencial de contratação de funcionários e nessa reunião serão discutidas as

alternativas  legais  para  a  solução  desta  pendência.  5)  Articulação  do

trabalho entre a Orquestra Sinfônica, Coro Municipal, Conservatório

Musical  e  Banda  Lyra  e  com  as  políticas  culturais  do  Município:

Levando em consideração o  orçamento  anual  destinado à   manutenção da

Orquestra  Sinfônica  e  Coro  Municipal,  do  Conservatório  Musical  “Maestro

Paulino Martins Alves” e da Banda Escola “Lyra dos Campos”, que no ano de

2010 tem um valor  previsto de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil

reais),  sendo  o  maior  investimento  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  e

Turismo e que esses órgãos devem estar afinados entre si e com as políticas

culturais do município para maximizar os resultados dos seus projetos junto à

população, o CMC decidiu enviar uma correspondência à direção desse órgão,

solicitando  a  observância  das  políticas  culturais  e  a  organização  de  um

trabalho conjunto.  Decidiu  também convocar  os  seus administradores  para

uma reunião com os membros do CMC para o dia 11 de fevereiro de 2010, às

17:00 hs.   6) Editais: Foram discutidos os seguintes editais para a utilização

do FEPAC – Fundo Especial para a Promoção das Atividades Culturais no ano

de 2010: na área da literatura, em reunião prévia entre a conselheira Thais

Marcondes e os funcionários da SMCT foram preparados os seguintes editais:

1) Edital do Concurso Municipal de Poesias “Leonilda Hilgemberg Justus”. 2)

Edital  do  Concurso  Municipal  de  Contos  “Hilton  Viana”.  3)  Concurso
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concurso de romance, novela ou pesquisa histórica e nesta edição será apenas

um  concurso  de  pesquisa  histórica  pela  quantidade  de  bons  trabalhos

recebidos  nesta  categoria.  4)  Edital  do  Concurso  Municipal  de  Literatura

Infanto-Juvenil “Almir Correia”. 5) Edital do Concurso Municipal de Crônicas

“João Marenda”. 6) Edital do Concurso Municipal de Biografias “Amália Max”.

A Conselheira Thaty Marcondes sugeriu e foi aprovado que os prêmios dos

concursos de poesias, contos e crônicas tivessem o mesmo valor. Na área das

artes plásticas ,  em reunião prévia entre a conselheira Márcia Sielski e os

funcionários da SMCT foram preparados os seguintes editais: 1) Edital do 4º

Salão de Artes Plásticas de Ponta Grossa “Edson Costa”. 2) Edital do 2º Salão

de Inverno de Artes Plásticas. 3) Edital do 2º Salão Jovem de Pintura em Tela.

4) Edital do 1º Salão Infanto-Juvenil de Artes Plásticas de Ponta Grossa. Na

área de música em parceria com a área de cine-foto-vídeo o conselheiro Rafael

Schoenherr  apresentou  o  Edital  do  Concurso  Municipal  de  Vídeo

Documentários sobre a Cena Musical Ponta-Grossense “Paraílio Cunha” . Os

editais supra-citados foram todos aprovados. Os editais dos outros segmentos

serão  apresentados  na  próxima  reunião.  O  conselheiro  Antonio  Francisco

Gomes da Silva sugeriu que os editais referentes às escolas de samba deverão

ser realizados em parceria com todos os outros segmentos, propondo oficinas

culturais  durante  todo  o  ano  e  que  a  verba  para  as  escolas  de  samba

realizarem  o  carnaval  poderá  ser  condicionada  à  participação  ativa  dos

membros das escolas de samba nos projetos propostos. 7) Reuniões do CMC

em  2010:  Decidiu-se  que  as  reuniões  ordinárias  do  CMC  para  2010

continuarão sendo realizadas nas segundas segundas-feiras de cada mês, no

horário  das  17:00  horas.  8)  Convites:  a  presidente  Elizabeth  S.  Schmidt

convidou a todos para o concerto da Banda Lyra dos Campos, tendo como

convidados especiais a bateria mirim da escola de Samba Ases da Vila, no

Teatro Ópera, dia 18 de dezembro às 20:00 horas; para o show do padre Fábio

de Melo, no dia 19 de dezembro às 20:30 no Centro Agropecuário, e para a

Cantata de Natal nas janelas do Centro de Cultura, no dia 22 de dezembro,

promovida pela SMCT, Sony do Brasil e MercadoMóveis; o Conselheiro Rafael

Schoenherr convidou os demais conselheiros para o lançamento do Caderno

“Crítica de Ponta” com os melhores texto dos alunos do 2º ano de jornalismo,
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para o lançamento do livro “Jacu Rabudo” do Prof. Henrique Bowles e para o

lançamento do seminário de Folkcomunicação. Nada mais havendo a tratar, a

Presidente Elizabeth S. Schmidt encerra os trabalhos, finalizando a reunião.

Esta ata vai por mim, Rômulo Madureira Faria Filho redigida, sendo assinada

por todos os membros presentes:

- Elizabeth Silveira Schmidt 

_________________________________________________________

- Luiz Cirillo 

Barbisan______________________________________________________________

- Márcia 

Sielski___________________________________________________________________

- Jairo 

Ferreira____________________________________________________________________

- Debora 

Wolff___________________________________________________________________

- Antonio Francisco Gomes da 

Silva__________________________________________________

- Thaís da Cunha 

Marcondes________________________________________________________

- Rafael 

Schoenherr________________________________________________________________

- Rômulo Madureira Faria 

Filho______________________________________________________

- Maria Arlete 

Wadeck____________________________________________________

- Márcia Cristina Carvalho 

Ferreira____________________________________________


