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Aos oito dias do mês de março de 2010, 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, Fabiana Sabedotti, Rodrigo 

Kiwiatvikovski da Silva e Márcia Ferreira justificaram previamente a ausência.  Participaram da 

reunião os seguintes conselheiros: Elizabeth Silveira Schmidt, Jairo Ferreira, Rafael Schoenherr, 

Antonio Francisco Gomes da Silva, Márcia Sielski, Thaís Marcondes, Hélcio Kovaleski, Débora 

Wolff, Carlos Alberto Maio, Heloísa Freshe Pereira, Maria Arlete Wadeck, Ricardo Queiróz Bucco 

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 aprovada. Na 

sequência entraram em discussão os itens da pauta: 1) Conservatório Dramático Musical 

Maestro Paulino Martins Alves: A senhora Elizabeth Schmidt informou aos demais membros que 

os departamentos jurídicos da Prefeitura e da UEPG estão ultimando os detalhes para a assinatura 

do contrato de prestação de serviços pela Fundação de Apoio a UEPG para a administração do 

Conservatório Musical, assinatura esta que acontecerá nos próximos dias. Após a assinatura, 

imediatamente será publicado o edital do teste seletivo para a contratação dos professores.  A 

senhora Elizabeth informou também que solicitou espaço na assembléia da APM do Conservatório 

para informar e esclarecer dúvidas sobre a transferência da administração do Conservatório e 

relatou que havia uma disseminação de informações equivocadas a respeito do assunto, 

principalmente dando conta de que a Prefeitura iria fechar o Conservatório. A reunião foi tensa, mas 

foi esclarecedora. Os conselheiros Rafael Schoenherr e Márcia Sielski comentaram que durante a 

programação do Fórum de Cultura foi necessário, por várias vezes, esclarecer esta informação e que 

o Conservatório não será desativado.  2) Avaliação do Carnaval 2010: O conselheiro Antonio 

Francisco Gomes da Silva e o Sr. Cirillo Barbisan fizeram um relato da programação realizada no 

carnaval deste ano. Na avaliação do baile municipal propôs-se que o mesmo seja extinto, pois é uma 

programação que acaba beneficiando os sócios do clube onde é realizado e a população tem pouco 

acesso. Sugeriu-se que o concurso de fantasias e o concurso rainha e rei momo sejam realizados em 

locais de maior acesso público e também sejam criados concursos artísticos como de músicas de 

carnaval, por exemplo. O desfile e o concurso das escolas de samba teve um significativo 

crescimento tanto na organização como na qualidade. O destaque foi para a pontualidade. As 

Escolas de Samba apresentaram seus enredos dentro do tempo proposto e estavam prontas e 

preparadas para entrar logo após a sua antecessora. Pela primeira vez a platéia pode ouvir o samba 

enredo do começo ao fim do desfile e a solução técnica encontrada pelas escolas, retirando o carro 
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de som do meio do desfile, que comprometia tanto na estética quanto na distribuição do som para a 

platéia, deve ser aprimorada para os próximos carnavais.   

3) Avaliação do Fórum Permanente de Cultura:  Os Conselheiros Márcia Sielski e Rafael 

Schoenherr e o Sr. Cirillo Barbisan relataram aos demais como se deu a programação do primeiro 

encontro do Fórum de Cultura e também do evento preparatório “A cidade e a política Cultural: 

Intercâmbios”, realizada entre 02 e 05 de março, numa promoção conjunta da SMCT, Conselho 

Municipal de Cultura, Mosaico Ação Cultural e Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Participaram da coordenação do evento os conselheiros Márcia Sielski e Rodrigo Kiwiatvikovski da 

Silva, o Sr. Cirillo Barbisan e os professores Ben-Hur Demeneck e Sérgio Gadini. Na programação 

foram realizados os seguintes painéis de debates: “Comunicação e Transversalidade da Cultura”, 

“Políticas sobre Cultura dos Imigrantes” e “Formação de Platéia para Cinema”, o ator e produtor 

José Pereira dos Santos, de Minas Gerais realizou a “Oficina de Produção e Consumo Cultural e 

proferiu a palestra “A Cultura e o Desenvolvimento das Cidades”. As palestras e debates foram de 

muita qualidade e foram todos gravados e estarão à disposição dos interessados e das entidades de 

preservação da memória. Destacou-se o empenho da conselheira Márcia Sielski e do Prof. Bem-Hur 

Demeneck na condução das atividades, evidenciando o entrosamento do Conselho Municipal de 

Cultura com a comunidade da realização de ações para o enriquecimento do debate cultural em 

nossa cidade. O público que participou das atividades era composto principalmente por acadêmicos 

de turismo, comunicação, artes e história. A participação de artistas e produtores culturais foi muito 

pequena.  Decidiu-se que os próximos encontros do Fórum Permanente de Cultura serão nas 

seguintes datas:  11 de julho, 02 de setembro e 03 de dezembro. Decidiu-se também que na próxima 

reunião do CMC formaremos uma comissão para elaborar a minuta da Lei instituindo oficialmente 

este Fórum  4) Editais do FEPAC: O senhor Cirillo Barbisan informou aos conselheiros que os 

editais do 2º Salão Jovem de Pintura em Tela e do 2º Salão de Inverno já foram publicados no 

Diário Oficial do Município.. Os editais das outras áreas precisam ser finalizados e serão marcadas 

reuniões com os seus conselheiros para esta finalidade.  5) Espaço Mais Cultura:  A Senhora 

Elizabeth Schmidt apresentou aos demais conselheiros o projeto de um Centro Cultural a ser 

construído no Bairro da Ronda, na confluência da Av. Visconde de Taunay e da rua Colômbia, com 

o qual a SMCT pretende concorrer ao Edital Espaço Mais Cultura do Ministério da Cultura. O 

edital contempla a construção do imóvel e a  manutenção das atividades do Centro Cultural, durante 

um ano, com uma administração compartilhada da Prefeitura com a comunidade, num conselho 

gestor. Dentro deste edital o MINC pretende instalar os Espaços MAIS CULTURA em vinte 

cidades com até 500.000 habitantes, em todo o Brasil, esperamos que Ponta Grossa seja uma das 

escolhidas. 6) Festival Estudantil de Artes: O Senhor Cirillo Barbisan informou aos conselheiros 

que na primeira quinzena do mês de outubro será realizado o 1º  Festival Estudantil de Artes, 
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substituindo os concursos na área cultural que aconteciam nos Jogos Estudantis Municipais – JEM, 

até o ano de 2009. A equipe do Departamento de Cultura da SMCT está se reunindo com os 

representantes das escolas que participaram do JEM e com os conselheiros de cultura para a 

definição dos regulamentos para cada segmento cultural. Na área de artes plásticas as reuniões já 

foram realizadas com a participação da conselheira Márcia Sielski, bem como foi definido o 

regulamento do 1º Salão Infanto-Juvenil de Artes Plásticas, que fará parte do Festival Estudantil de 

Artes. A reunião com a área da dança será no dia 05 de abril. 7) Projeto da Sinalização Urbana de 

Trânsito com Orientação Turísticas:  A senhora Elizabeth Schmidt relatou que estão sendo 

confeccionadas  100 placas de trânsito com orientações turísticas, realizadas através de verba 

parlamentar do Deputado Luiz Carlos Setim, através do Departamento de Turismo desta Secretaria, 

as quais estarão colocadas até o mês de julho de 2010. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente Elizabeth S. Schmidt encerra os trabalhos, finalizando a 

reunião. Esta ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada por todos os presentes: 

- Elizabeth Silveira Schmidt _________________________________________________________ 

- Luiz Cirillo Barbisan______________________________________________________________ 

- Márcia Sielski___________________________________________________________________ 

- Jairo Ferreira____________________________________________________________________ 

- Hélcio Kovaleski ________________________________________________________________ 

- Antonio Francisco Gomes da Silva__________________________________________________ 

- Thaís da Cunha Marcondes________________________________________________________ 

- Rafael Schoenherr________________________________________________________________ 

- Ricardo Queiróz Bucco ____________________________________________________ 

     - Débora Wolff ___________________________________________________________________ 

 

     - Heloísa Frehse Pereira ____________________________________________________________ 

    

     - Carlos Alberto Maio ______________________________________________________________ 

 

     - Maria Arlete Wadeck _____________________________________________________________ 

 

 

 


