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Ata Nº 108 / 2010 

 

Aos doze dias do mês de abril 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 Arlete Wadek, Carlos Alberto Maio, Heloisa Freshe Pereira, Anelise 

Tozetto, Débora Wolff, Fabiana Sabedotti, Rodrigo Kiwiatvikovski e Márcia Ferreira justificaram 

previamente a ausência.  Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Elizabeth Silveira 

Schmidt, Jairo Ferreira, Rafael Schoenherr, Vitor Hugo Gonçalves, Márcia Sielski, Thaís 

Marcondes, Hélcio Kovaleski, 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 conselheiros, que já está firmado o contrato de prestação de 

serviços com a Fundação de Apoio a Universidade Estadual de Ponta Grossa, para a administração 

do Conservatório. O edital para o teste seletivo para professores já foi publicado e a banca será 

composta por professores da Universidade Federal do Rio de janeiro. As provas serão realizadas 

nos dias 23, 24 e 25 de abril e as atividades do Conservatório serão reiniciadas no dia 03 de maio. 

Informou também que os membros da diretoria da APM do Conservatório Maestro Paulino Martins 

Alves desocuparam, no dia 30 de março, o prédio locado pela Prefeitura, onde se encontra instalado 

o Conservatório e que nesta desocupação levaram todos os móveis, equipamentos e instrumentos 

musicais adquiridos com os recursos repassados através de convênio pela Prefeitura e através dos 

recursos advindos da cobrança de mensalidade dos alunos. Levaram inclusive toda a documentação 

escolar onde consta o histórico de atividades do Conservatório desde a sua fundação. Com relação a 

este último fato informa que foram tomadas medidas judiciais contra a APM para a devolução 

daqueles documentos. 2) Painel de Coro da FUNARTE: O Sr. Cirillo Barbisan informa que foi 

confirmada a realização do painel de Coro da Funarte, em Ponta Grossa no período de 21 a 26 de 

junho, com oficinas para cantores e para regentes de toda a região sul do Brasil. 3) Escola de 

Ópera: o Sr. Jairo Ferreira informou aos demais que no primeiro fim-de-semana do mês de abril 

houve a primeira etapa do curso de especialização em canto lírico em parceria do Município com a 

Universidade de Ádria (Itália) e a Orquestra Sinfônica do Paraná, com a presença dos professores 

Luiza Gianinni e Vito Clementi, com a participação de alunos do Brasil, Uruguai, Argentina e 

Estados Unidos, desses 06 alunos são de Ponta Grossa. Ainda dentro dessa programação a 

Orquestra Sinfônica do Paraná realizou um concerto no Teatro Pax sob a regência do maestro Vito 

Clementi. A próxima etapa será realizada nos dias 29 e 30 de abril e 1º e 02 de maio. 4) 4º Salão 

Ponta-grossense de Artes Plásticas: A Sra. Elizabeth Schmidt e a conselheira Márcia Sielski 

relataram aos demais o resultado do 4º Salão Ponta-grossense de Artes Plásticas, que contou com a 
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participação na comissão julgadora do galerista Manolo Saez, da crítica de artes Nilza Procopiak e 

do diretor de Artes Visuais da FUNARTE, Ricardo Resende. Os premiados foram os seguintes 

artistas: 1º lugar Crisina Sá, 2º lugar Débora Brückmann e 3º lugar Silvana dos Passos Silva. O júri 

também concedeu menções especiais para Larissa Brum Leite Gusmão Pinheiro, Carlos Alexandre 

Barbosa e Antonio Nildo Silva. As senhoras Elizabeth e Márcia destacaram o encontro dos artistas 

plásticos com a comissão julgadora, onde a crítica de artes Nilza Procopiack, que esteve em todas as 

edições anteriores, comentou sobre a evolução da produção dos artistas locais; o galerista Manolo 

Saez ofereceu um ano de contrato para comercialização de obras em sua galeria em Curitiba para o 

primeiro colocado e o diretor de Artes Visuais da FUNARTE Ricardo Resende elogiou os projeto 

culturais desenvolvidos pela SMCT através do Conselho Municipal de Cultura e sugeriu que o salão 

deixasse de ser de âmbito municipal e fosse ampliado para nacional.  5) Avaliação da 2ª 

Conferência Nacional de Cultura: A Conselheira Márcia Sielski e o Sr. Cirillo Barbisan fizeram 

um breve relato sobre a 2ª Conferência Nacional de Cultura, realizada entre 10 e 14 de março, em 

Brasília. O Conselheiro Hélcio propôs que se realizasse uma reunião com os delegados de Ponta 

Grossa e região e os membros do CMC e interessados em geral para uma avaliação do panorama da 

Conferência Nacional e articular com os dirigentes culturais da região e os membros do CMC de 

Ponta Grossa e de conselhos municipais de cultura de outras cidades, ações conjuntas para 

fortalecer a representatividade da região junto ao Ministério da Cultura e atrair maiores 

investimentos para a região. 6) Festival Estudantil de Artes: O Sr. Cirillo Barbisan informou aos 

presentes que foi marcada uma reunião no dia 20 de abril com os representantes das escolas para 

discussão sobre os regulamentos dos concursos de música, poesia, teatro, foto e vídeo do 1º Festival 

Estudantil de Artes que será realizado na primeira quinzena de outubro. 7) Parcerias com o SESI: 

A Senhora Elizabeth Schmidt informou aos conselheiros que a SMCT está realizando quatro 

projetos em parceria com o SESI a saber: Expedições pelo Mundo da Cultura, coordenado pelo 

professor José Munir, a segunda fase das dez que acontecerão em 2010, foi realizada no último dia 

08. Também no último dia 8 aconteceu a abertura do Projeto Arte na Indústria, com a exposição de 

obras da artista Irani Issa no rol de Entrada do SESI de Ponta Grossa, num segundo momento a 

exposição será mostrada nas indústrias da cidade. Neste projeto participarão dez artistas plásticos 

até o final de 2010. Os outros projetos  são: ”Poetas da Indústria” dentro do projeto Poesia no 

Ônibus, e a “Oficina de Dramaturgia”, além da circulação de espetáculo de teatro e música. 8) 

Lançamento dos livros do 1º Concurso de Literatura Infanto-Juvenil: A senhora Elizabeth 

Schmidt convidou  todos os membros do CMC para o lançamento dos livros do 1º Concurso de 

Literatura Infanto-Juvenil que será realizado no dia 16 de abril, às 20h00, aqui na sede da SMCT. A 

Conselheira Thaty Marcondes sugeriu e foi aprovada uma homenagem especial para a funcionária 

da SMCT, Denise Carvalho Teixeira de Freitas, que realizou a composição e editoração dos livros 

com muita competência. 9) Prorrogação de prazo para Editais do FEPAC: a senhora Elizabeth 
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Schmidt comunicou a todos que devido ao pequeno número de inscrições os editais dos Concursos 

de Biografias e de Literatura infanto-Juvenil, foram prorrogados para 30 de abril. 10) Editais do 

FEPAC: O Sr. Cirillo Barbisan relatou que, em reunião realizada no dia 06 de abril, no Centro de 

Cultura com os Conselheiros Hélcio Kovaleski, Heloísa Freshe Pereira e Débora Wolff e o Sr. 

Alfredo Mourão, ficou decidido que os segmentos de teatro, circo, dança e folclore utilizarão os 

recursos do FEPAC para a montagem de três espetáculos em  2010: um de teatro, um de circo e 

outro de dança, a partir de oficinas. Estas oficinas e espetáculos serão desenvolvidos pela Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo como estratégia para a criação de grupos permanentes de teatro, 

circo e dança, nos moldes semelhantes aos existentes na Orquestra, Coro e Banda, com bolsas de 

estudo, onde os selecionados atuarão como artistas e oficineiros nos pólos de descentralização 

cultural a partir de 2011. Ainda serão realizadas reuniões com pessoas da comunidade que 

trabalham nessas áreas para discussão do processo de implantação da proposta, visando a 

elaboração dos editais específicos. 11) Edital do Concurso de Video Documentários “Paraílio 

Cunha”: O Senhor Cirillo Barbisan informou que houve 07 inscrições para o Concurso de Vídeo 

Documentário. Os conselheiros Vitor Hugo Gonçalves e Rafael Schoenherr sugeriram e foi 

aprovada a exibição pública de todos os concorrentes e que além da premiação realizada pela 

comissão julgadora, também será instituído um prêmio por voto popular. 12) Homenagens e 

premiações da “Semana da Cultura Bruno e Maria Enei”: O Conselho Municipal de Cultura, 

por decisão consensual, decidiu outorgar os prêmios de destaque culturais, que a cidade de Ponta 

Grossa confere todos os anos por ocasião da Semana da Cultura Bruno e Maria Enei, para as 

seguintes personalidades: Prêmio “Anita Philipowski” na área da literatura, foram indicados os 

seguintes nomes: Hein Leonard Bowles, Sérgio  Luiz Gadini e Arnaldo Bach e o escolhido foi o Sr. 

Hein Leonard Bowles. Para o Prêmio “João Pilarski o indicado e escolhido foi Sidney Mariano. 

Para o Prêmio “Jacob Holzmann” os indicados foram a Banda Cadilac Dinossauros, o Grupo Novos 

Malandros e Nicolau Schmidt Jr. e o escolhido foi Nicolau Schmidt Jr.. Para o Mérito Cultural 

“Ribas Silveira” foram escolhidos : Lucélia Clarindo e o Bando da Leitura, o Prof. Sérgio Luiz 

Gadini e o Prof. Ben-Hur Demeneck.  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 ________________________________________________________________ 

- Vitor Hugo Gonçalves ____________________________________________________________ 

- Thaís da Cunha Marcondes________________________________________________________ 
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- Rafael Schoenherr________________________________________________________________ 

- Ricardo Queiróz Bucco ____________________________________________________ 

 

 


