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ATA Nº009/2021 

 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, ocorreu a 

reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura, de forma virtual. Foi a 

primeira reunião com os membros da nova composição, e a última com condução 

da Diretoria anterior. 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, ex-presidente do Conselho Municipal de Cultura – que esteve 

representando o secretário municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Legado 

Étnico, Alfredo Van der Neut, o qual justificou sua ausência por razões de Saúde 

envolvendo familiares; 2) Herculano Batista Neto - Conselheiro Sociedade Civil; 3) 

Elenita Chuproski - Conselheira Governamental e Agente Cultural credenciada 

pelo Município; 4) Mirian Guimarães, ex 1ª secretária do Conselho Municipal de 

Cultura e Suplente de Leonardo Schenato Barroso na nova composição – 

Conselheira Sociedade Civil; 5) Leonardo Schenato Barroso, ex-vice-presidente 

do Conselho Municipal de Cultura – Conselheiro Governamental na composição 

anterior e Conselheiro Sociedade Civil na nova composição; 6) Edson Santos 

Silva – Conselheiro Sociedade Civil; 7) Nelsi Antonia Pabis – até então Suplente 

de Vergílio Miguel Trevisan - Conselheira Sociedade Civil; 8) Samanta Regina dos 

Santos Ferreira – Conselheira Governamental; 9) Vergílio Miguel Trevisan – 

Conselheiro Sociedade Civil; 10) Patrícia Glinski Kaspczak – Conselheira 

Sociedade Civil; 11) Fernanda Pereira Santos – Conselheira Governamental; 12) 

Raimundo Gnatkowski – Conselheiro Governamental; 13) Daniel Tavares – 

Conselheiro Sociedade Civil; 14) Ewerton Hraber – Suplente de Fenanda Pereira 

Santos – Conselheiro Governamental. A pauta apresentada foi: 1) Cerimônia de 

Posse dos novos membros do Conselho Municipal de Cultura; 2) Leitura e 



apreciação da Ata 008/2021, referente à Reunião Ordinária anterior, realizada no 

dia 13 de julho de 2021; 3) Eleição da Diretoria da nova composição do Conselho 

Municipal de Cultura; 4) Despedida da Diretoria/Composição anterior do Conselho 

Municipal de Cultura; 5) Proposta de alteração entre Titular e Suplente da 

Comissão IV (Patrimônio Material) da Sociedade Civil do Conselho Municipal de 

Cultura; 6) Destinação dos recursos na ordem de R$ 3.000,00 devolvidos ao 

município de Irati pelo Grupo Folclórico Italiano Chiaro Di Luna, referente ao Edital 

de Inexigibilidade nº 34/2020, e demais recursos remanescentes da Lei Aldir 

Blanc; 7) Assuntos diversos. Não havendo ainda a definição da nova Diretoria, a 

Reunião foi inicialmente presidida pela ex-Presidente do Conselho Municipal de 

Cultura, Maressa de Oliveira Macedo, e secretariada pela ex 1ª Secretária deste 

Conselho, Mirian Guimarães. Já no início da reunião, a conselheira Samanta 

recomendou que fosse feito um grupo de WhatsApp com todos os membros da 

nova composição do Conselho, e foi respondido a ela que isso ainda não havia 

sido feito pois ainda não estava definida a nova Diretoria, que fica responsável por 

incumbências como esta. Ficou então combinado que este grupo de WhatsApp 

deveria ser organizado o mais rápido possível após a definição da nova Diretoria. 

Às 19h, a ex-presidente Maressa passou à gravação da reunião. Neste momento, 

foi feita a leitura e apreciação da Ata 008/2021. A ata foi lida pela ex 1ª Secretária, 

Mirian Guimarães, e colocada em discussão. A conselheira Samanta informou que 

não participou da reunião referente à Ata lida, mas que mesmo assim, votaria 

favorável à aprovação da mesma. A Ata foi então colocada em votação, e 

aprovada por unanimidade de votos entre os presentes. Na sequência, a ex-

presidente Maressa solicitou que todos os membros da nova composição do 

Conselho fizessem o juramento enquanto novos membros do Conselho, o qual 

versava: “Prometo trabalhar em prol do apoio e incentivo à Arte e à Cultura do 

município de Irati – Paraná, e cumprir fielmente o mandato a mim confiado, 

respeitando as leis e a Constituição Federal”. Finalizado este juramento, foram 

dados como empossados os novos membros do CMC, para o período 2021-2023. 

Em seguida, passou-se à eleição da nova Diretoria do Conselho Municipal de 

Cultura. A ex-presidente Maressa concedeu o tempo de dois a três minutos para 



que fossem formadas as Chapas para concorrer, explicando que cada Chapa 

deveria conter: um candidato a Presidente; um candidato a 1º Secretário; um 

candidato a Vice-Presidente; e um candidato a 2º Secretário. Dentro do prazo 

estabelecido, inscreveu-se somente uma Chapa, com os seguintes nomes: 

Leonardo Schenato Barroso (representante da Sociedade Civil) como Presidente; 

Elenita Chuproski (representante Governamental) como 1ª Secretária; Edson 

Santos Silva (representante da Sociedade Civil) como vice-presidente; e 

Herculano Batista Neto (representante da Sociedade Civil), como 2º Secretário. A 

conselheira Patrícia, neste momento, adiantou seu voto favorável pela chapa 

apresentada, e ausentou-se da reunião por conta de compromissos assumidos 

previamente. Foi dado início à votação, e a Chapa apresentada foi eleita por 

unanimidade de votos entre os presentes. Encerrada a eleição da Diretoria, a ex-

presidente Maressa passou a fazer a despedida da Diretoria anterior. Foram 

tratados sobre dois “grandes momentos”, segundo a ex-presidente, que foram: a 

questão referente à Rua da Cidadania, em que o Conselho Municipal de Cultura 

lutou para que o espaço não fosse utilizado para trânsito e estacionamento de 

carros; e as deliberações referentes à aplicação do recurso emergencial de 

Cultura encaminhado para Irati pelo Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc, 

que demandaram efetivo trabalho em 2020 e 2021 por parte deste Conselho. 

Tanto a ex-presidente Maressa quanto a ex 1ª secretária Mirian teceram diversas 

palavras de ânimo e suporte para a nova Diretoria eleita, bem como para todos os 

membros da nova composição, da qual Mirian Guimarães segue fazendo parte, 

enquanto Suplente. Os conselheiros Leonardo, Elenita, Edson, Herculano, 

Samanta e Vergílio, que fizeram parte da composição anterior e seguem na nova 

composição, parabenizaram o trabalho feito pela Diretoria anterior, composta por: 

Maressa de Oliveira Macedo, como Presidente; Mirian Guimarães, como 1ª 

Secretária; Leonardo Schenato Barroso, como Vice-Presidente; e Marcelo de Ávila 

Francos, como 2º Secretário. Segundo os conselheiros, este trabalho, sobretudo 

referente à Lei Aldir Blanc, fez com que o Conselho ganhasse notoriedade e 

respeitabilidade por parte da comunidade iratiense, tendo em vista a maneira 

séria, ética e inteligente com a qual esta importante questão foi conduzida. 



Encerrada esta despedida, a ex-presidente Maressa passou a presidência da 

reunião ao presidente eleito, conselheiro Leonardo, para que desse continuidade à 

reunião. O presidente eleito Leonardo citou que, com base na experiência obtida 

na Diretoria anterior, irá se dedicar junto aos demais membros à captação e 

canalização de recursos para a área da Cultura em Irati, por meio de editais de 

fomento e outras ferramentas no intuito de movimentar a Economia ligada à 

Cultura no município. Ele também citou já estar em diálogo com a Diretoria de 

Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e à Secretaria Geral do 

Conselho Municipal de Cultura de Curitiba, para buscar referências de boas 

práticas neste sentido, tendo buscado saber sobre como se estabeleceu a lei de 

criação do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura (PAIC) de Curitiba, que 

determina normas para incentivo cultural com recursos advindos: do Fundo 

Municipal de Cultura; e do Mecenato Subsidiado junto às empresas. Também 

citou sobre a necessidade de desenvolver o Plano Municipal de Cultura, tendo 

como referência o Plano Geral e os Planos Setoriais desenvolvidos em Curitiba. 

Passou-se ao próximo item em pauta, que é a proposta de alteração entre Titular 

e Suplente da Comissão IV (Patrimônio Material) da Sociedade Civil do Conselho 

Municipal de Cultura. O presidente Leonardo esclareceu que não há, no 

Regimento Interno do Conselho ou na Lei Municipal nº 2909/2009, nenhum artigo 

prevendo especificamente uma mudança entre Titular e Suplente e que, portanto, 

a proposta seria votada conforme dispõe o Artigo 27, o qual menciona que os 

casos omissos do Regimento Interno e não previstos na referida Lei deverão ser 

resolvidos em Reunião Plenária. A proposta foi feita inicialmente pelo conselheiro 

Vergílio, até então o Titular desta comissão. Vergílio justificou o pedido com base 

no trabalho que terá de fazer junto ao Centro Cultural Clube do Comércio 

enquanto Presidente desta entidade, tendo em vista uma série de desafios 

ocasionado por conta da Pandemia da COVID-19 e da relação do Centro Cultural 

junto ao Poder Executivo municipal. Ele também destacou que ele e a sua então 

Suplente, Nelsi Antonia Pabis, tiveram o mesmo número de votos na Assembleia 

Geral eletiva da 5ª Conferência Municipal de Cultura, tendo sido necessário o voto 

de minerva do Presidente da Assembleia, o ex 2º Secretário, Marcelo de Ávila 



Francos, para definir quem assumiria de fato a Titularidade. A conselheira Nelsi 

Antonia Pabis, então Suplente de Vergílio Miguel Trevisan, citou que aceitaria a 

mudança, tendo em vista compreender a justificativa apresentada pelo então 

titular, bem como a importância de renovação da composição do Conselho. A 

proposta foi então colocada em votação, e aprovada por unanimidade de votos 

entre os presentes. Dessa maneira, Nelsi Antonia Pabis passa a ser a Titular e 

Vergílio Miguel Trevisan passa a ser o Suplente da Comissão IV (Patrimônio 

Material) da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Cultura. Passou-se, em 

seguida, à deliberação sobre o recurso de R$ 3.000,00 (três mil reais) devolvido 

ao município pelo Grupo Folclórico Italiano “Chiaro Di Luna”, bem como demais 

recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc. O presidente eleito Leonardo passou a 

palavra para a 1ª secretária eleita, Elenita Chuproski que, como Agente Cultural 

credenciada pelo município, esteve responsável por todas as etapas de aplicação 

do recurso, desde o cadastramento do Plano de Ação até a Prestação de Contas, 

poderia explicar de forma pormenorizada sobre o caso. A conselheira Elenita citou 

que o valor foi recebido pelo Grupo Folclórico por meio do Edital nº 34/2020, que 

tratava sobre aquisição de bens com o objetivo de incentivar os grupos, projetos e 

entidades culturais que foram afetados pelas restrições impostas pelas medidas 

de combate ao COVID-19. No entanto, o representante da entidade teria 

apresentado uma Justificativa de que gostaria de utilizar o valor para dedetização 

do Museu do Pinho “Casa Dei Nonni”, e que isso não seria possível por meio do 

Edital pelo qual o Grupo foi contemplado. Por esta razão, o valor foi devolvido ao 

município, cabendo ao Conselho Municipal de Cultura uma nova deliberação 

sobre este valor, dentro das limitações determinadas pelas deliberações 

anteriores. Além dos R$ 3.000,00, havia ainda mais um pequeno valor residual, 

referente ao rendimento de valores que ficaram em caixa na conta do município. 

Colocado em discussão, a conselheira Samanta, o conselheiro Raimundo e a 

conselheira Mirian citaram o quanto seria triste esta devolução, tendo em vista a 

importância do Grupo “Chiaro Di Luna” e da comunidade italiana do Pinho de 

Baixo para o Turismo e a Cultura do município de Irati, bem como as recentes 

promoções desenvolvidas por esta comunidade para arrecadação de valores. 



Tendo em vista esta argumentação, questionou-se da conselheira Elenita se 

haveria possibilidade de redirecionar o recurso novamente para o mesmo grupo, 

de maneira legal, visto que esta devolução constava no Relatório de Gestão da 

Plataforma Mais Brasil. Elenita respondeu então que, enquanto recurso que foi 

corretamente destinado pelo município, a destinação fica para deliberação do 

Conselho Municipal de Cultura, devendo este decidir a respeito deste assunto 

conforme os critérios adotados pelos seus membros. O presidente Leonardo, 

então, sugeriu que fosse apreciada a proposta de redirecionamento do valor ao 

Grupo Folclórico Italiano “Chiaro Di Luna”, e que fosse buscada junto à 

Superintendência de Cultura do Estado do Paraná e à Secretaria Especial da 

Cultura do Ministério do Turismo a informação a respeito de algum eventual 

impeditivo legal em relação a este redirecionamento. Caso haja algum impeditivo 

legal, o item deverá retornar à pauta do Conselho Municipal de Cultura, para nova 

deliberação. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade de 

votos entre os presentes. Passou-se então aos assuntos diversos. O presidente 

Leonardo fez novamente menção ao trabalho desenvolvido pela 

Diretoria/Composição anterior, bem como pelas conselheiras Samanta e Elenita, 

no que diz respeito à aplicação dos recursos encaminhados a Irati por meio da Lei 

Aldir Blanc, e deixou o pedido para que todos os novos membros, entre Titulares e 

Suplentes, estejam presentes nas próximas reuniões, para que seja possível 

efetivamente cumprir o propósito do Conselho, que é o de participar da elaboração 

e fiscalização da política cultural de Irati - Paraná. A ex-presidente Maressa 

agradeceu a todos pelos elogios e palavras de apoio, e se colocou à disposição de 

todos enquanto professora de Artes no Instituto Federal do Paraná (IFPR) 

Campus Irati para auxiliar em projetos envolvendo a Arte e a Cultura. 

ENCAMINHAMENTOS: 1. Encaminhar a Ata 008/2021, aprovada nesta reunião, 

para a Casa dos Conselhos Municipais; 2. Encaminhar à Casa dos Conselhos 

Municipais os nomes e cargos de cada um dos integrantes da nova Diretoria eleita 

no Conselho Municipal de Cultura (CMC) para o período 2021-2023; 3. Informar à 

Casa dos Conselhos Municipais sobre a alteração entre Titular e Suplente da 

Comissão IV (Patrimônio Material) da Sociedade Civil do Conselho Municipal de 



Cultura; 4. Desenvolver um grupo no WhatsApp com todos os membros da nova 

composição do Conselho Municipal de Cultura (CMC) de Irati – Paraná, para 

facilitar o repasse informativo a todos. 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 da Diretoria anterior do CMC; por 

Leonardo Schenato Barroso, vice-presidente da Diretoria anterior e presidente 

eleito para a nova Diretoria do CMC; por Mirian Guimarães, 1ª secretária da 

Diretoria anterior do CMC; e por Elenita Chuproski, 1ª secretária eleita para a nova 

Diretoria do CMC. 
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