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ATA Nº006/2021 

 

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, ocorreu a 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura, de forma virtual. Deu-se início 

à primeira convocação às 18:45h, e à segunda convocação às 19h. Presentes os 

seguintes conselheiros e suplentes: 1) Leonardo Schenato Barroso, Vice-

Presidente do Conselho – Conselheiro Governamental; 2) Herculano Batista Neto 

- Conselheiro Sociedade Civil; 3) Elenita Chuproski - Conselheira Governamental 

e Agente Cultural credenciada pelo Município; 4) Mirian Guimarães, 1ª Secretária 

do Conselho Municipal de Cultura – Conselheira Sociedade Civil 5) Talita Stresser 

de Assis – Conselheira Sociedade Civil; 6) Maressa de Oliveira Macedo, 

Presidente do Conselho Municipal de Cultura - Conselheira Sociedade Civil;  7) 

Alfredo Van der Neut, Secretário Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e 

Legado Étnico da Prefeitura de Irati – Conselheiro Governamental 8) Vergilio 

Miguel Trevisan – Conselheiro Sociedade Civil; 9) Cleidenete Winkler – 

Conselheira Governamental; 10) Junior Bueno – Conselheiro Governamental 11) 

Maristela Bida de Oliveira Borges – Suplente de Alfredo Van der Neut – 

Conselheira Governamental. A reunião também contou com presença e 

participação da vereadora Teresinha Miranda Veres, representante governamental 

do Poder Legislativo na Comissão Organizadora da 5ª Conferência Municipal de 

Cultura. A pauta apresentada foi: 1) Leitura e Apreciação da Ata da reunião 

anterior, realizada no dia 11 de maio de 2021; 2) Apreciação da proposta de 

Programação da 5ª Conferência Municipal de Cultura de Irati – Paraná; 3) 

Apreciação da proposta financeira apresentada para captação e transmissão de 

material audiovisual para realização da 5ª Conferência Municipal de Cultura de 

Irati – Paraná; A Reunião foi presidida pela Presidente do Conselho Municipal de 
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Cultura, Maressa de Oliveira Macedo, conduzida pelo Vice-Presidente deste 

Conselho, Leonardo Schenato Barroso, e secretariada pela 1ª Secretária deste 

Conselho, Mirian Guimarães. Às 19h, passou-se à gravação da reunião, e a 

presidente Maressa passou a palavra ao vice-presidente Leonardo, que realizou a 

leitura da Ata 005/2021, referente à reunião realizada em 11 de maio de 2021. A 

ata foi colocada em discussão, e não houve questionamentos referentes à Ata. A 

Ata foi então colocada em votação e aprovada pelos membros do Conselho 

presentes na reunião, por unanimidade de votos. Passou-se ao próximo item em 

pauta para apreciação, sendo este: a proposta de programação para a 5ª 

Conferência Municipal de Cultura de Irati – Paraná. A proposta apresentada foi: 

1) Abertura Oficial da Conferência, com apresentação do Hino de Irati, do Hino do 

Paraná e do Hino do Brasil, feita pelo músico Gilson Rocha, seguida da fala das 

autoridades (Prefeito de Irati, Secretário de Cultura de Irati, vereadora 

representante da Câmara Municipal de Irati e Presidente do Conselho Municipal 

de Cultura); 

2) Palestra com Mário Lopes, tendo como tema o livro “O Interior de Todo Artista”, 

que trata a respeito da história de diversos artistas e produtores culturais de Irati; 

3) Apresentação musical da banda Radio Radar; 

4) Palestra com Beto Meira, tendo como tema “Captação de Recursos para 

Projetos Culturais”, com ênfase em Leis de Incentivo à Cultura e Editais de Arte e 

Cultura; 

5) Apresentação de dança do Grupo Folclórico Ucraniano Ivan Kupalo; 

6) Assembleia para eleição dos novos representantes da Sociedade Civil no 

Conselho Municipal de Cultura de Irati – Paraná. 

A proposta foi colocada em discussão. Nesta discussão, tratou-se a respeito dos 

convites oficiais aos artistas e palestrantes para que participem da Conferência. 

Conforme mencionado, entre as atrações apresentadas na proposta, apenas o 

Grupo Folclórico Ucraniano Ivan Kupalo ainda não havia respondido ao convite 

para confirmar a participação na Conferência. Dessa forma, definiu-se que seria 

concedido a este Grupo Folclórico o prazo até a data do dia 04/06/2021, uma 

sexta-feira, para a resposta oficial. Definiu-se ainda que, caso a participação deste 
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Grupo não fosse confirmada até a referida data, seria convidado o Studio de 

Dança Izabela Proceke para fazer uma apresentação em substituição à do Grupo 

Ivan Kupalo. Definiu-se ainda que, caso não fosse possível nem a apresentação 

nem do Grupo e nem a do Studio de Dança, esta atração seria permanentemente 

removida da programação da Conferência. Dessa maneira, contando com esta 

possibilidade de alteração, a proposta de programação foi colocada em votação, e 

aprovada pela maioria dos conselheiros presentes na reunião, por unanimidade de 

votos. Passou-se, em seguida, ao próximo item em pauta para apreciação, sendo 

este: a proposta financeira apresentada pela empresa “Brand Vídeo e Produções” 

(licitada pela Prefeitura de Irati) para captação e transmissão de material 

audiovisual para realização da 5ª Conferência Municipal de Cultura de Irati – 

Paraná. O vice-presidente Leonardo realizou a leitura dos valores apresentados, 

bem como a postagem deles no Chat da Plataforma Google Meet, sendo eles:  

1) R$ 1.000,00 para gravação, captação de áudio e transmissão da apresentação 

dos hinos, a ser realizada pelo músico Gilson Rocha; 

2) R$ 2.000,00 para gravação, captação de áudio e transmissão da apresentação 

musical a ser realizada pela banda Radio Radar; 

3) R$ 1.000,00 para gravação e transmissão da apresentação de dança a ser 

realizada pelo Grupo Folclórico Ucraniano Ivan Kupalo (ou pelo Studio de Dança 

Izabela Proceke); 

4) R$ 500,00 para transmissão da assembleia para eleição dos novos membros 

da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Cultura; 

5) As demais atrações (as duas palestras e as falas das autoridades) não serão 

cobradas. 

A proposta foi colocada em discussão. Os membros do Conselho citaram não ter a 

noção exata sobre quais são os preços e valores normalmente praticados no 

mercado para a prestação deste tipo de serviço, mas, que consideraram justa e 

coerente a proposta apresentada. A proposta foi então colocada em votação, e 

aprovada pelos membros do Conselho presentes na reunião por unanimidade de 

votos. Passou-se então à discussão sobre assuntos diversos e, nesta discussão, a 

presidente Maressa sugeriu que fosse solicitado à empresa Brand Vídeo & 
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Produções uma breve descrição sobre como cada uma das atrações será 

transmitida nas redes sociais oficiais da Prefeitura e de veículos parceiros, para 

que todos os membros do Conselho possam ter conhecimento a respeito disso, no 

intuito de auxiliar na divulgação da Programação. ENCAMINHAMENTOS: 1. 

Encaminhar a ata 005/2021, aprovada nesta reunião, para a Casa dos Conselhos 

Municipais; 2. Verificar até o dia 04/06/2021 se haverá a participação do Grupo 

Folclórico Ucraniano Ivan Kupalo na 5ª Conferência Municipal de Cultura e, em 

caso negativo, formalizar convite para o Studio de Dança Izabela Proceke; 3. 

Solicitar da empresa Brand Vídeo & Produções um breve descritivo sobre como as 

atrações da Conferência serão transmitidas. Nada mais havendo a tratar, 

encerrou-se a reunião ordinária, e eu lavro a presente ata, que vai ao final 

assinada: por mim, Maressa de Oliveira Macedo, presidente; pelo vice-presidente 

Leonardo Schenato Barroso; e pela 1ª secretária Mirian Guimarães. 

 

 

Maressa de Oliveira Macedo 

Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

CMC 

 

 

Leonardo Schenato Barroso 

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

CMC 

 
 

 

Mirian Guimarães 

1ª Secretária do Conselho Municipal de Cultura 

CMC 


