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ATA Nº001/2022 

 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 

ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura (CMC), de forma 

virtual, via Google Meet. Deu-se início à primeira convocação às 18h45, e à 

segunda convocação às 19h. Foi feita a chamada dos membros, e foi constatado 

que estavam presentes os seguintes conselheiros e suplentes: 1) Daniel Tavares, 

representante titular da Comissão de Artes Visuais da Sociedade Civil; 2) Edson 

Santos Silva, representante titular da Comissão de Livro e Literatura da Sociedade 

Civil, e vice-presidente do Conselho; 3) Junior Bueno, representante suplente da 

Comissão de Livro e Literatura da Sociedade Civil; 4) Elenita Chuproski, 

representante governamental titular da Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio 

Histórico e Legado Étnico, e 1ª secretária do Conselho; 5) Fernanda Pereira 

Santos, representante governamental titular da Secretaria Municipal de 

Comunicação Social; 6) Ewerton Hraber, representante governamental suplente 

da Secretaria Municipal de Comunicação Social; 7) Herculano Batista Neto, 

representante titular da Comissão de Instituições da Sociedade Civil, e 2º 

secretário do Conselho; 8) Leonardo Schenato Barroso, representante titular da 

Comissão de Artes Audiovisuais da Sociedade Civil, e presidente do Conselho; 9) 

Mirian Guimarães, representante suplente da Comissão de Artes Audiovisuais da 

Sociedade Civil; 10) Vergílio Miguel Trevisan, representante suplente da Comissão 

de Patrimônio Material da Sociedade Civil. Também estiveram presentes, como 

ouvintes: Franciani Fernandes Galvão Mulina, superintendente-geral da Cultura, 

Educação e Artesanato da Agência de Desenvolvimento das Regiões Sul e 

Centro-Sul do Estado do Paraná (ADECSUL); Vanessa Alberton, presidente do 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Irati – Paraná; Milene Aparecida 

Padilha Galvão, presidente da Associação Iratiense de Artesãos (AIA); Camila 



Schaefer Martins, 1ª secretária do Lions Clube de Irati – Paraná. A pauta 

apresentada foi: 1) Apreciação da Ata nº 014/2021, referente à Reunião Ordinária 

realizada em 10/12/2021; 2) Apresentação do Plano de Trabalho do Conselho 

Municipal de Cultura para 2022; 3) Revisão da Composição do Conselho 

Municipal de Cultura (CMC) de Irati – Paraná; 4) Assuntos diversos. A reunião foi 

presidida pelo conselheiro Leonardo e secretariada pela conselheira Elenita. Às 

19h, o presidente Leonardo fez a abertura oficial da Reunião Ordinária, passando 

a gravar a mesma, e orientando os demais conselheiros para que se 

manifestassem pela autorização desta gravação. Em seguida, o presidente 

Leonardo mencionou que a Ata nº 014/2021, a ser apreciada, havia sido enviada a 

todos os membros do CMC, tanto por E-mail quanto por WhatsApp, para leitura 

prévia. Desta maneira, qualquer questionamento ou pedido de alteração em 

relação ao texto presente na mesma poderia ser apresentado em discussão. Não 

havendo manifestação, a Ata nº 014/2021 foi colocada em votação, e aprovada 

por unanimidade de votos entre os presentes. Em seguida, passou-se à 

apreciação de um pedido do conselheiro Vergílio, o qual mencionou, no grupo de 

WhatsApp oficial do Conselho, que, por uma série de compromissos relacionados 

ao Centro Cultural Clube do Comércio, preferiria deixar de fazer parte da 

composição do Conselho Municipal de Cultura, uma vez que não haveria tempo 

disponível para o trabalho necessário neste Conselho e que, para substituí-lo, 

estava indicando o nome de Milene Aparecida Padilha Galvão. Em seguida, o 

presidente Leonardo colocou em votação se a ouvinte Milene estaria autorizada a 

se pronunciar. A autorização foi apreciada e aprovada por unanimidade de votos 

entre os presentes. Após esta aprovação, a ouvinte Milene citou que a 

participação dela no Conselho seria importante, visto que uma série de demandas 

da Associação Iratiense de Artesãos (AIA), da qual Milene é Presidente, passam 

por deliberação do CMC. O presidente Leonardo, então, colocou em votação a 

proposta de que o conselheiro Vergílio fosse substituído por Milene Aparecida 

Padilha Galvão na suplência da Comissão V, de Patrimônio Material, da 

Sociedade Civil do Conselho Municipal de Cultura. Colocada em votação, a 

proposta foi aprovada por unanimidade de votos entre os presentes. Dessa 



maneira, a então ouvinte Milene passou a se tornar conselheira, e o então 

conselheiro Vergílio deixou de fazer parte da composição do CMC. Os 

conselheiros presentes agradeceram e parabenizaram o ex-conselheiro Vergílio, 

pela importante atuação do mesmo ao longo de diversos anos, já tendo inclusive 

feito parte da Diretoria como vice-presidente em composições anteriores. O ex-

conselheiro Vergílio então se despediu, agradecendo a todos pelo tempo em que 

estiveram atuando juntos no Conselho. Em seguida, passou-se ao próximo item 

em pauta. O presidente Leonardo deu início a uma apresentação de slides, a qual 

tratava sobre o Plano de Trabalho do Conselho Municipal de Cultura para o ano 

de 2022. Após o primeiro slide com a capa da apresentação, o presidente 

Leonardo passou a tratar sobre o Cadastro de Integrantes e Grupos da 

Comunidade Cultural, mencionando que há atualmente 160 cadastros feitos, 

sendo 113 de artistas e 47 de entidades, e que isso não expressaria a totalidade 

dos produtores cultuais do município, fazendo-se necessário uma chamada 

pública para atualização deste Cadastro, de forma que ele passe a ser uma 

representação mais fiel da realidade municipal. Também expressou a necessidade 

de se fazer um banco de dados digital que pudesse ser acessado via internet, 

como uma espécie de “Portal da Transparência”, no qual os dados de todos os 

cadastrados pudessem ser facilmente consultados online, permitindo um 

mapeamento mais apurado e verossímil da realidade cultura de Irati. Em seguida, 

a respeito deste mesmo cadastro, o presidente Leonardo mencionou que talvez 

fosse relevante uma alteração no Parágrafo 1º do Artigo 6º da Lei Municipal nº 

2909/2009, visto que, como está hoje, o texto desta Lei acaba tornando 

praticamente inviável a participação de qualquer artista no Cadastro de 

Integrantes e Grupos da Comunidade Cultural. A seguir, apresentou slide tratando 

sobre o projeto da Inscrição Municipal de Produtores de Arte e Cultura do 

Município de Irati (IMPACTI), que deverá ser feita com base no Cadastro. Trata-se 

de uma carteirinha válida em todo o território do município, que identifique todos 

os produtores de Arte e Cultura, com informações de nome, documento, área de 

atuação, entre outros, permitindo a criação de uma identidade de classe entre os 

profissionais destas áreas, e facilitando a identificação dos mesmos. A 



recomendação seria que neste documento houvesse uma validação digital via QR 

Code, a qual levasse ao Cadastro digitalizado de cada integrante. Em seguida, o 

presidente Leonardo passou a tratar sobre o Fundo Municipal de Cultura, 

mencionando que seria necessária a publicação de um Decreto Regulamentador, 

a exemplo do que ocorre com outros Fundos do Município de Irati, o qual traga a 

regulamentação sobre repasses ao fundo e sobre as possibilidades de destinação 

deste recurso, sempre atreladas às deliberações do Conselho Municipal de 

Cultura. O presidente Leonardo, na sequência, trouxe também à baila a 

possibilidade de sugerir adequações na Lei nº 3593/2012, sobretudo no que diz 

respeito ao Artigo 7º desta Lei, que trata a respeito de uma Comissão para este 

Fundo, mas sugere para esta finalidade a participação de uma série de entidades 

que já não mais existem nos moldes especificados neste Artigo. A seguir, o 

presidente Leonardo mencionou que, a partir da atualização do Cadastro de 

Integrantes e Grupos da Comunidade Cultural, da regulamentação do Fundo 

Municipal de Cultura e das possíveis adequações na Legislação, seria então 

necessário o desenvolvimento de um Plano Municipal de Cultura que fosse de 

encontro às necessidades dos produtores de Arte e Cultura de Irati, a criação de 

um Programa de Apoio, Fomento e Incentivo à Cultura de Irati que pudesse trazer 

novas perspectivas de movimentação econômica nesta área, e a implementação 

de um Sistema Municipal de Cultura, que permitisse uma maior integração entre 

os programas culturais locais e aquilo que é desenvolvido a nível regional, 

estadual e federal. A seguir, o presidente Leonardo falou ainda sobre a 

participação do Conselho Municipal de Cultura no evento Central Cultural, 

desenvolvido para demonstrar a pluralidade e riqueza da Arte e Cultura de Irati e 

região, com vistas a demonstrar a importância da continuidade da obra do Centro 

Cultural Denise Stoklos. Explicando que colocar todas as ações deste Plano de 

Trabalho em prática demandaria bastante trabalho e tempo dos membros do 

Conselho, o presidente Leonardo então passou a tratar sobre a composição do 

CMC, abordando o fato constatado pela Diretoria que muitos membros não 

estavam comparecendo às reuniões. Foram apresentados os controles de 

presença e falta referentes ao ano de 2021, e ficou bastante claro aos membros 



que há pessoas que não participam das reuniões há muitos meses, havendo 

inclusive membros que nunca estiveram presentes em nenhuma reunião desde o 

início da atual composição. Apresentou ainda o Parágrafo III do Artigo 18 do 

Regimento Interno, o qual prevê término antecipado do mandato de conselheiro no 

caso de haver três ausências consecutivas e injustificadas. Foi ainda citado que 

havia, até o momento da reunião, três pedidos de diferentes entidades para fazer 

parte da composição do Conselho Municipal de Cultura. Sendo assim, o 

presidente Leonardo passou a colocar em deliberação propostas de alteração 

para a atual composição do Conselho, visto a necessidade de que o mesmo passe 

a funcionar sobretudo com membros interessados em participar ativamente das 

funções deste Colegiado. O 2º secretário Herculano, o vice-presidente Edson e a 

1ª secretária Elenita foram unânimes ao citar que participavam das reuniões do 

Conselho mesmo muitas vezes estando em meio ao expediente de trabalho, ou 

com a necessidade de desmarcar algum serviço para poder participar, o que 

demonstra a necessidade de manter somente pessoas que queiram e possam 

estar presentes e ativas no CMC. Primeiro, foi colocada em votação a proposta de 

perda de mandato antecipado aos membros Patrícia Glinski Kaspczak e Rafael 

Zentil Buss, respectivamente Titular e Suplente da Comissão I, de Artes Cênicas e 

Música, visto a titular ter mais de três ausências consecutivas injustificadas e o 

suplente ter tido ausência em todas as reuniões realizadas pela atual composição 

até o momento. A proposta foi apreciada e aprovada por unanimidade de votos 

entre os presentes. Em seguida, foi colocada em votação a proposta de perda de 

mandato antecipado aos membros Raimundo Gnatkowski e Marli Aparecida 

Kuzma, respectivamente Titular e Suplente da representação governamental da 

Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar, 

visto o titular ter mais de três ausências consecutivas injustificadas e a suplente ter 

tido ausência em todas as reuniões realizadas pela atual composição até o 

momento, bem como a substituição desta representação por um titular e um 

suplente da Secretaria Municipal de Fazenda. A proposta foi apreciada e aprovada 

por unanimidade de votos entre os presentes. Foi colocado em votação a proposta 

de substituição da representante Titular da Secretaria Municipal de Planejamento 



e Coordenação, Cleide Aparecida da Cruz de Andrade, visto a mesma não ter 

participado de absolutamente nenhuma reunião da atual composição, passando o 

atual Suplente a ser o Titular, e solicitando-se do secretário responsável pela 

pasta a indicação de um novo nome para se tornar Suplente. A proposta foi 

apreciada e aprovada por unanimidade de votos entre os presentes. Foi colocada 

em votação a proposta de substituição do representante Suplente da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico, visto o mesmo não ter participado de 

absolutamente nenhuma reunião da atual composição, e a sugestão a esta 

Secretaria pela indicação do nome de Marcelo de Ávila Francos para substituição. 

A proposta foi apreciada e aprovada por unanimidade de votos entre os presentes. 

Neste momento, o presidente Leonardo fez menção a seguir para o próximo item 

em pauta. No entanto, como já se aproximava das 20h30, foi colocado em votação 

se a reunião poderia se estender até 21h. A proposta foi apreciada e aprovada por 

unanimidade de votos entre os presentes. No entanto, os conselheiros Fernanda e 

Ewerton se retiraram da reunião neste momento, alegando haver outro 

compromisso agendado. A seguir, o presidente Leonardo colocou em discussão a 

proposta de que o Conselho Municipal de Cultura fizesse duas sugestões ao 

Organograma Municipal da Prefeitura de Irati. A primeira proposta é que houvesse 

uma mudança no Departamento de Turismo, no sentido de que este setor 

passasse a integrar a Secretaria Municipal de Cultura. O presidente Leonardo 

opinou que se tratam de segmentos correlacionados, entendendo que, caso a 

Cultura e o Turismo estivessem subordinados ao mesmo órgão da administração 

direta, ou seja, à mesma Secretaria, seria possível desenvolver um planejamento 

conjunto de ações coordenadas entre si, que permitiria maiores possibilidades de 

avanço no setor público relacionado a estas duas áreas. A segunda proposta é 

que a Biblioteca Pública Municipal passasse a ser subordinada à Secretaria de 

Educação, deixando de fazer parte da Secretaria de Cultura. O presidente 

Leonardo mencionou que, no ano de 2021, foi realizada uma reunião específica 

para tratar sobre um projeto de revitalização da Biblioteca, proposto por Rodrigo 

Czekowski. Segundo o presidente, à época, o que acabou sendo expressado de 

forma praticamente unânime entre os conselheiros, foi que a grande dificuldade 



para execução desta proposta seria a baixa disponibilidade de recursos para a 

pasta da Cultura. Assim, tendo em vista que a área da Educação é contemplada 

com um volume maior de repasses, uma alteração neste sentido poderia vir a 

facilitar a concretização das reformas necessárias à Biblioteca. A proposta de 

encaminhamento, em forma de ofício, destas duas sugestões de alteração no 

Organograma Municipal foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade de 

votos entre os presentes. ENCAMINHAMENTOS: 1. Encaminhar a Ata nº 

014/2021, aprovada nesta reunião, para a Casa dos Conselhos Municipais; 2. 

Encaminhar ofício a todas as representações de Conselho que tenham tido 

alteração com base nas deliberações desta reunião, comunicando sobre o 

ocorrido. 3. Encaminhar ofício ao Executivo Municipal, com as sugestões de 

alteração ao Organograma Municipal aprovadas em deliberação. Nada mais 

havendo a tratar, encerrou-se a reunião ordinária, e eu lavro a presente ata, que 

vai ao final assinada: por mim, Leonardo Schenato Barroso, presidente; por 

Elenita Chuproski, 1ª secretária; por Edson Santos Silva, vice-presidente; e por 

Herculano Batista Neto, 2º secretário. 
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