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DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS

O Programa de Bolsas de Estudo abrigado pela EMBAP se concretizou através de
uma Doação Testamentária feita pela Sra. DIEUWERTJE AALTJE KOOIMAN MEIJER
constante em ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO, registrada no Cartório Correia sito à
Rua XV de Novembro, 300 em Ponta Grossa / Paraná com a data de 21 de julho de 2004.
Segue o item do Testamento que determinou a doação:
Terceiro - C : 20 % (vinte por cento) das ações (que atualmente
são administradas pela corretora OMAR CAMARGO, Corretora de
Câmbio e Valores Ltda, supra mencionada), saldos em bancos e
créditos em geral que existirem por ocasião da morte da
testadora, deverão caber e ficar pertencendo às cadeiras das
disciplinas de flauta transversal e piano da EMBAP (Escola de
Música e Belas Artes do Paraná), situada em Curitiba / PR, e
destinar-se-ão à criação de bolsas de estudos àqueles(a)(s)
estudantes reconhecido(a)(s) financeiramente pobres, porém
capazes e talentosos que tenham a intenção de se
profissionalizar, nomeando a testadora as pessoas de Giampiero
Pilatti e sua esposa Margareth Milani Pilatti, professores das
mencionadas disciplinas de flauta transversal e piano, como
exclusivos coordenadores, administradores e controladores das
bolsas instituídas, sendo que a incumbência da indicação
do(a)(s) aluno(a)(s) merecedor(a)(es) das bolsas também
deverá ser exclusiva dos professores Giampiero Pilatti e
Margareth Milani Pilatti, respectivamente. Na falta ou
impossibilidade de um deles, a Diretora da EMBAP deverá
assumir os encargos e prerrogativas ora estabelecidos;

Em conseqüência, o presente Regulamento do Programa de Bolsas de Estudos
abrigado pela EMBAP foi estabelecido, em consonância com os poderes outorgados em
disposição testamentária e homologados em decisão judicial, pelos Professores assim
designados como Coordenadores responsáveis pelo Programa, a saber: Prof. Giampiero
Pilatti, para as bolsas de flauta-transversal, e Prof.ª Margareth Maria Milani, para as bolsas
de piano, e homologado, a pedido desses Professores-Coordenadores, pelo órgão
deliberativo máximo da EMBAP.
Os valores doados estão depositados em conta-corrente em nome Escola de Música
e Belas Artes do Paraná, na agência do Banco do Brasil de número 3793-1, em contacorrente de número 7644-9, denominada “ESPÓLIO DE DIEUWERTJE AALTJE KOOIMAN
MEIJER”. Os valores encontram-se aplicados. A administração do Programa de Bolsas de
Estudo da EMBAP está ao cargo da Direção da Unidade. Desde o primeiro depósito no dia
25/03/2008 o setor de contabilidade da EMBAP está controlando as aplicações mensais e a
prestação de contas, que é anualmente encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do
Paraná para aprovação.
Os Professores-Coordenadores Giampiero Pilatti e Margareth Maria Milani,
nomeados

pela

Testadora

como

exclusivos

coordenadores,

administradores

e

controladores, solicitaram que o desempenho das funções de administração e controle
financeiro-orçamentário fosse aceito, em delegação, pela Direção da EMBAP ou por órgão
ou agente por esta designado, desobrigando-se, assim, os Professores-Coordenadores do
desempenho

das

correspondentes.

respectivas

atividades

de

caráter

financeiro-orçamentário

BREVE BIOGRAFIA DE DIEUWERTJE MEIJER

DIEUWERTJE AALTJE KOOIMAN MEIJER nasceu em Wormer na Holanda em 10 de
março de 1913 e faleceu em Carambeí no Paraná em 07 de janeiro de 2007.
Veio para o Brasil no final dos anos 40 com seu marido, Hendrik Meijer, Adido de
Agricultura na Embaixada da Holanda, fixando residência no Rio de Janeiro. Após alguns
anos, quando o serviço diplomático transferiu o Sr. Hendrik para outro país, ele pediu
demissão para ficar em definitivo no Brasil.
Estabeleceram-se em Carambeí, aproximadamente em 1955, em uma fazenda
denominada “O Recanto” onde Dieuwertje Meijer morou até o fim dos seus dias.
Mulher culta, excelente pianista, formada pelo Conservatório de Amsterdam,
Dieuwertje Meijer, iniciou uma tradição de concertos beneficentes em sua residência tendo
findado o ciclo alguns dias antes de sua morte com um concerto de Natal.
Os concertos arrecadavam fundos que eram repassados a instituições de Carambeí
ou Ponta Grossa.
Possuía em sua sala um piano Steinway & Sons de 1949, além de inúmeras obras
de arte, como quadros de pintores holandeses, que foram doados ao Museu de Arte de
São Paulo (MASP) após sua morte. O piano foi doado em testamento à Universidade
Estadual de Ponta Grossa.
Viúva há alguns anos, doou em testamento todo o seu patrimônio para diversas
entidades, inclusive para a Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP).
Valorizar e preservar a cultura sempre foram aspirações de Dieuwertje Meijer e,
para a EMBAP, certamente é uma honra receber tão vultosa doação, sendo para os
estudantes um grande incentivo a abraçar a profissão de músico.

