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ATA Nº008/2021 

 

Aos treze dias do mês de julho 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 18h45, e à segunda convocação às 19h. Presentes os 

seguintes conselheiros e suplentes: 1) Maressa de Oliveira Macedo, Presidente do 

Conselho Municipal de Cultura - Conselheira Sociedade Civil 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) Leonardo Schenato Barroso, Vice-Presidente do Conselho 

Municipal de Cultura – Conselheiro Governamental; 6) Edson Santos Silva – 

Conselheiro Sociedade Civil; 7) Cleidenete Pereira Winkler – Conselheira 

Governamental; Maristela Bida de Oliveira Borges – suplente de Alfredo Van der 

Neut – Conselheira Governamental; 8) Marcelo de Ávila Francos – 2º Secretário 

do Conselho Municipal de Cultura – Conselheiro Governamental. A pauta 

apresentada foi: 1) Leitura e apreciação da Ata da Reunião Ordinária anterior, 

realizada no dia 01º de junho de 2021; 2) Leitura e apreciação da Ata da 

Assembleia Geral de eleição dos novos membros da Sociedade Civil do CMC, 

realizada em 22 de junho de 2021, como parte da programação da 5ª Conferência 

Municipal de Cultura de Irati – Paraná; 3) Deliberação sobre o Agendamento da 

Cerimônia de Posse da nova composição do Conselho Municipal de Cultura 

(CMC); 4) Considerações sobre a Prestação de Contas a respeito dos recursos 

encaminhados ao município de Irati por meio da Lei Aldir Blanc; 5) Balanço dos 

trabalhos da atual Composição/Diretoria do Conselho Municipal de Cultura (CMC); 

6) Assuntos diversos. A Reunião foi presidida pela Presidente do Conselho 



Municipal de 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, a presidente Maressa 

passou a palavra ao vice-presidente Leonardo, que realizou a leitura da Ata 

006/2021, referente à reunião realizada em 01º de junho de 2021. A ata foi 

colocada em discussão, e não houve questionamentos referentes a ela. A Ata foi 

então colocada em votação e aprovada pelos membros do Conselho presentes na 

reunião, por unanimidade de votos. Passou-se então à leitura da Ata 007/2021, 

referente à Assembleia Geral de eleição dos novos membros da Sociedade Civil 

do CMC, realizada em 22 de junho de 2021, como parte da programação da 5ª 

Conferência Municipal de Cultura de Irati – Paraná. A ata foi colocada em 

discussão, e não houve questionamentos referentes a ela. A Ata foi então 

colocada em votação e aprovada pelos membros do Conselho presentes na 

reunião, por unanimidade de votos. Em seguida, passou-se à Deliberação sobre o 

Agendamento da Cerimônia de Posse da nova composição do Conselho Municipal 

de Cultura. A 1ª secretária Mirian citou que os nomes dos representantes 

governamentais haviam sido indicados algumas horas antes da reunião e que, 

antes da realização da Cerimônia de Posse, ainda havia a necessidade da 

publicação – em veículo oficial de imprensa - do Decreto de Designação 

constando os nomes de todos os novos membros da próxima composição do 

CMC. Além disso, também seria necessário coletar os endereços de e-mail dos 

representantes governamentais da nova composição, ou dos Departamentos nos 

quais atuam junto à Prefeitura de Irati, para que fossem todos avisados da data da 

Cerimônia de Posse. Dessa forma, para que houvesse tempo hábil para a 

realização destes trâmites, foi feita a proposta de que tanto a Cerimônia de Posse 

quanto a eleição da nova Diretoria do CMC ficariam agendadas para a 1ª reunião 

ordinária da nova composição, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2021, às 

18h45, de forma virtual por meio da Plataforma Google Meet. Colocada esta 

proposta em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade de votos pelos 

membros presentes na reunião. Passou-se então às considerações sobre a 

prestação de contas dos recursos disponibilizados a Irati por meio da Lei Aldir 



Blanc. O vice-presidente Leonardo passou a palavra então à conselheira Elenita 

Chuproski que, como Agente Cultural credenciada pelo município de Irati, ficou 

responsável por esta atribuição, bem como pelas demais etapas da aplicação do 

recurso. Segundo ela, todos os prazos foram respeitados e, neste momento, o 

município de Irati aguarda o parecer final do Governo Federal quanto à prestação 

de contas. Elenita também detalhou todo o trabalho para escrever o relatório de 

gestão, juntamente com o vice-presidente Leonardo, detalhando na Plataforma 

+Brasil como foram aplicados os valores específicos de cada Inciso da Lei, com 

cada um dos editais lançados pelo município de Irati. Segundo ela, a instrução 

para este momento é de aguardar as próximas orientações do Governo Federal, 

seja em relação ao recurso já aplicado, seja em relação a novos recursos que 

eventualmente sejam direcionados a Irati. Em seguida, o vice-presidente Leonardo 

tentou passar a palavra para a presidente Maressa, para que a mesma fizesse o 

Balanço dos Trabalhos da atual Diretoria/Composição do Conselho Municipal de 

Cultura. No entanto, uma instabilidade no sinal de internet impossibilitou a fala da 

presidente Maressa, a qual se dispôs a, posteriormente, enviar um áudio do grupo 

de WhatsApp do CMC, no qual deveria fazer este Balanço, para não prejudicar o 

andamento da reunião. O vice-presidente Leonardo, que também acabou 

passando por instabilidade no sinal de internet ao longo da reunião, acabou por 

tecer algumas palavras de agradecimento em nome da presidente Maressa, em 

relação ao apoio prestado por todos os conselheiros ao trabalho da Diretoria. 

Passou-se então a tratar sobre os assuntos diversos. O vice-presidente Leonardo 

lembrou a todos sobre a divulgação do resultado do Concurso Irati em Imagens 

2021, agendada para o dia 15 de julho, data do aniversário de Emancipação 

Política do município. O conselheiro Herculano, que é presidente da Academia de 

Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná (ALACS), entidade que organiza 

este concurso junto à Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e 

Legado Étnico da Prefeitura, aproveitou para parabenizar as conselheiras Elenita 

Chuproski e Maristela Bida de Oliveira Borges pelo trabalho e pela dedicação na 

realização das diversas etapas deste projeto. ENCAMINHAMENTOS: 1. 

Encaminhar as atas 006/2021 e 007/2021, aprovadas nesta reunião, para a Casa 



dos Conselhos Municipais; 2. Fazer o levantamento dos e-mails de todos os 

integrantes da próxima composição do Conselho Municipal de Cultura (CMC), e 

enviar para estes e-mails a convocação para a 1ª reunião ordinária desta 

composição, a ser realizada no dia 03 de agosto de 2021; 3. Solicitar da Casa dos 

Conselhos Municipais e da Procuradoria Jurídica da Prefeitura a publicação do 

Decreto de Designação dos membros da nova composição do Conselho Municipal 

de Cultura, em data anterior à da reunião ordinária citada; 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. 
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