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Ata Nº 111 / 2010 

 

Aos doze dias do mês de julho 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 Elizabeth Silveira Schmidt, Arlete Wadek, Annelise Tozetto, Vitor Hugo 

Gonçalves, Fabiana Sabedotti, Ricardo Queiróz Bucco, Carlos Maoi, Antonio Francisco Gomes da 

Silva, Hélcio Kovaleski, Heloisa Freshe Pereira, Thaís Marcondes, justificaram previamente a 

ausência.  Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Márcia Ferreira, Jairo Ferreira, Rafael 

Schoenherr, Márcia Sielski, Débora Wolff e o assessor do CMC Luiz Cirillo Barbisan. Abrindo a 

reunião a conselheira Márcia Ferreira, representante da SMCT, saudou a  todos e em seguida o Sr, 

Luiz Cirillo Barbisan fez a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Na seqüência 

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

Martins Alves: O Senhor Jairo Ferreira informou que a Secretária Elizabeth  e o Prof. Milton 

Xavier Brollo da FAUPG estiveram com o Promotor Dr. Ouriques do Ministério Público, prestando 

esclarecimentos sobre o contrato entre a Prefeitura e a FAUPG para a administração do 

Conservatório. Quanto a contratação emergencial dos professores para completar o quadro docente 

do conservatório o promotor aprovou a medida e solicitou que um novo concurso fosse realizado no 

mais breve espaço de tempo. O Sr. Jairo informou que o edital já foi publicado e as provas 

acontecerão nos dias 26, 27 e 28 de junho. 2) Espaço Mais Cultura: O Senhor Cirillo Barbisan 

informou que foram realizadas quatro reuniões com a comunidade da Ronda e artistas e 

representantes de entidades culturais e educacionais para formação de uma comissão que 

acompanhará o canteiro de obras do “Espaço Mais Cultura na Ronda” e posteriormente fará parte 

do Comitê Gestor do espaço. Essa comissão ajudou a elaborar o complemento do projeto que será 

enviado amanhã, 15 de junho, ao Ministério da Cultura para finalizar o processo inicial do convênio 

com o município de Ponta Grossa para a construção e implantação daquele Centro Cultural. 3) 

Festival de Inverno: O Sr. Jairo Ferreira informou que foi confirmado para o encerramento do 

Festival um concerto da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa com participação especial do pianista 

Arthur Moreira Lima no concerto nº1 para piano e orquestra de Frederic Chopin, no dia 1º de 

agosto, às 18H30, no Teatro Ópera. 4) Painel de Regência Coral da FUNARTE: O Sr. Cirillo 

Barbisan informou que o painel de Regência Coral da FUNARTE será realizado entre 20 e 26 de 

junho e já passam de 80 inscritos de várias cidades   5) Escola de Ópera: o Sr. Jairo Ferreira 

informou aos demais que entre 1º e 05 de junho houve a terceira etapa do curso de especialização de 

canto lírico com a presença da Professora Luisa Giannini. No dia  6 de junho,  domingo, às 10:30 da 

manhã, no Teatro Ópera, os cantores participantes do workshop  realizaram um concerto.  6) 

Fórum Permanente de Cultura e Plano Municipal do Livro e Leitura:  Ficou decidido que a 

segunda etapa de 2010 do Fórum Permanente de Cultura será realizada nos dias 13, 14 e 15 de julho 
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e foi criada uma comissão formada pelos senhores Rafael Schoenherr, Hélcio Kovaleski, Heloísa 

Freshe Pereira, Bem Hur Demeneck e Cirillo Barbisan para organizar a pauta dos assuntos que 

serão tratados durante o evento, entre eles estão o plano municipal do livro e leitura, a avaliação da 

2 Conferência Nacional de Cultura e a legislação municipal de cultura referente ao Conselho 

Municipal de Cultura, ao Fundo Municipal de Cultura. 7) Festival Estudantil de Artes: O Senhor 

Cirillo Barbisan informou que o regulamento do 1º Festival Estudantil de Artes está em fase de 

finalização e ainda esta semana será divulgado para as escolas. O período de realização ficou 

confirmado nas datas de 1º a 20 de outubro. 8)  Editais do FEPAC: O Sr. Cirillo Barbisan 

informou a todos que o edital para a quarta edição do Festival de Cultura Gaúcha do segmento de 

dança e folclore não teve a adesão mínima combinada com os grupos e que caso não houvesse a 

adesão mínima o festival seria cancelado e substituído por outro envolvendo outros grupos. Em 

reunião realizada com os integrantes do segmento de folclore ficou estabelecido que será realizado 

um Festival abrangendo danças populares, no dia 15 de agosto, com inscrições entre os dias 02 e 06 

de agosto e o novo edital está sendo elaborado. O Conselheiro Hélcio Kovaleski também informa 

que estão sendo realizadas reuniões com os segmentos de teatro e circo e estão sendo discutidas as 

regras dos editais que serão apresentados ao CMC.  

10) Resultados dos Editais de Literatura: O Sr. Cirillo Barbisan relatou aos demais presentes o 

resultado dos editais dos concursos literários a saber:  

11) Legislação Municipal de Cultura: O Conselheiro Rafael Schoenherr e o Sr. Cirillo Barbisan 

informaram aos demais que na reunião da comissão para tratar do assunto decidiu-se criar na 

internet um “blog” para agilizar o trabalho dos conselheiros e receber sugestões de quem quiser 

contribuir. Na seqüência dos trabalhos decidiu-se incluir na pauta da legislação municipal de cultura 

um estudo para uma lei que legalize e discipline o trabalho dos artistas de rua e outra que facilite a 

instalação de circos na cidade. A proposta é que se dê continuidade a este processo através do 

“blog” e que seja apresentado o resultado no Fórum de Cultura para finalização. 12) convites: O 

conselheiro Hélcio Kovaleski convida para uma exposição sobre a obra “Ulisses” de Janmes Joyce 

no Centro Europeu de Cultura, no dia 16 de junho às 18:00 horas. O conselheiro Rafael Schoenherr 

convida para o Seminário de Inverno de Estudos em Jornalismo que terá como tema a metodologia 

de pesquisa em jornalismo, que será realizado na UEPG no dia 21 de junho e também informa que o 

curso de jornalismo da UEPG , através de seus alunos, abriu uma página na internet chamada 

“Lente Quente” com fotos das opções culturais de Ponta Grossa e também que participará do fórum 

sobre políticas de estado para a cultura promovido pela Universidade Estadual de Maringá, nos 

próximos dias 15, 16 e 17 de junho. Nada mais havendo a tratar, a Presidente em exercício encerra 

os trabalhos, finalizando a reunião. Esta ata vai por mim, Luiz Cirillo Barbisan, redigida e assinada 

por todos os presentes: 

- Márcia Ferreira________ _________________________________________________________ 



3 
 

3 

 

- Luiz Cirillo Barbisan______________________________________________________________ 

- Jairo Ferreira____________________________________________________________________ 

- Márcia Sielski __________________________________________________________________ 

- Rafael Schoenherr________________________________________________________________ 

- Débora Wolff ___________________________________________________________________ 

 

 

 


