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ATA Nº012/2021 

 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 

ocorreu a reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura, 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) Mabel Berton da Luz 

Havresko, representante governamental suplente da Secretaria Municipal de 

Educação; 2) Daniel Tavares, representante Titular da Comissão de Artes Visuais 

da Sociedade Civil; 3) Edson Santos Silva, representante titular da Comissão de 

Livro e Literatura da Sociedade Civil, e vice-presidente do Conselho; 4) Junior 

Bueno, representante suplente da Comissão de Livro e Literatura da Sociedade 

Civil; 5) Elenita Chuproski, representante governamental titular da Secretaria 

Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Legado Étnico, e 1ª secretária do 

Conselho; 6) Fernanda Pereira Santos, representante governamental titular da 

Secretaria Municipal de Comunicação Social; 7) Ewerton Hraber, representante 

governamental suplente da Secretaria Municipal de Comunicação Social; 8) 

Herculano Batista Neto, representante titular da Comissão de Instituições da 

Sociedade Civil, e 2º secretário do Conselho; 9) Braulio Zarpellon Junior, 

representante suplente da Comissão de Instituições da Sociedade Civil; 10) 

Leonardo Schenato Barroso, representante titular da Comissão de Artes 

Audiovisuais da Sociedade Civil, e presidente do Conselho; 11) Mirian Guimarães, 

representante suplente da Comissão de Artes Visuais da Sociedade Civil; 12) 

Nelsi Antonia Pabis, representante titular da Comissão de Patrimônio Material da 

Sociedade Civil; 13) Samanta Regina dos Santos Ferreira, representante 

governamental titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A 

pauta apresentada foi: 1) Apreciação da Ata nº 011/2021, referente à Reunião 



Extraordinária realizada em 28/09/2021; 2) Deliberação sobre as apreciações de 

Atas nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Cultura 

(CMC) de Irati – Paraná; 3) Deliberação sobre tempo de duração e horário de 

encerramento padrão das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho 

Municipal de Cultura (CMC) de Irati – Paraná; 4) Grupo de Trabalho (GT) de 

pessoas ligadas à Cultura para questões relacionadas à obra do Centro Cultural 

Denise Stoklos; 5) 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 

011/2021, referente à reunião extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 

2021 a respeito da obra do Centro Cultural Denise Stoklos tinha mais de dez 

páginas de extensão, e que, para dar agilidade à reunião, colocaria em votação se 

a referida Ata poderia ser aprovada sem leitura ao vivo na presente reunião 

ordinária, uma vez que a mesma já havia sido enviada a todos os membros, tanto 

por E-mail quanto por WhatsApp. Aberta a votação, aprovou-se por unanimidade 

de votos entre os presentes que a Ata poderia ser colocada para apreciação sem 

leitura ao vivo na reunião. A Ata 011/2021 foi então colocada em discussão. Não 

havendo manifestação, a mesma foi colocada em votação, e aprovada por 

unanimidade de votos entre os presentes. Passou-se então ao próximo item em 

pauta, que seria justamente a respeito da apreciação das Atas das reuniões 

ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Cultura (CMC) de Irati – 

Paraná. O presidente Leonardo citou que, em sua opinião, a velocidade com que 

as coisas acontecem nos tempos atuais exigem uma dinâmica mais ágil, rápida e 

célere por parte dos diversos órgãos da Sociedade Civil, dos quais o CMC faz 

parte. Dessa forma, para que as reuniões se tornem menos enfadonhas, menos 

demoradas, menos cansativas e mais atrativas ao público em geral, o presidente 

Leonardo sugeriu que a leitura das Atas poderia ser realizada individualmente por 

cada membro do Conselho, em momento anterior às reuniões em si, o que 

permitiria, inclusive, segundo ele, um período maior para reflexão sobre o 



conteúdo destes documentos. A proposta foi colocada em discussão. O 

conselheiro Ewerton e o 2º secretário Herculano se manifestaram 

antecipadamente favoráveis a esta proposta, mencionando que todos os membros 

do Conselho possuem uma série de atribuições pessoais, profissionais e de ordem 

diversa para se preocupar além da função de conselheiros, e que, por essa razão, 

qualquer ação no sentido de dar mais efetividade às reuniões, poupando o tempo 

de todos, seria bem-vinda. A proposta foi então colocada em votação, e aprovada 

por unanimidade de votos entre os presentes. A seguir, passou-se para o próximo 

item em pauta, que seria o tempo máximo de duração para as reuniões do 

Conselho Municipal de Cultura (CMC) de Irati – Paraná. O presidente Leonardo 

citou que, a exemplo da proposta anterior, o objetivo desta também seria o de dar 

mais agilidade e celeridade às reuniões. A proposta apresentada foi que as 

reuniões passassem a ter como limite prévio para seu encerramento o horário das 

20h30, podendo eventualmente - mediante deliberação - ser estendidas por, no 

máximo, mais meia hora, não podendo, dessa forma, ultrapassar o limite das 21h. 

A proposta foi colocada em discussão. Diversos membros manifestaram-se 

favoráveis à proposta. A proposta foi então colocada em votação, e aprovada por 

unanimidade de votos entre os presentes. O próximo item constando na pauta 

referia-se ao Grupo de Trabalho (GT) de pessoas ligadas à Cultura para questões 

relacionadas à obra do Centro Cultural Denise Stoklos. O presidente Leonardo 

citou que, mesmo com a realização da reunião extraordinária do dia 28 de 

setembro de 2021 e com diversas abordagens feitas em veículos de comunicação 

a respeito do tema, o assunto referente a esta obra já havia sofrido um 

esvaziamento. Em seguida, mencionou sobre a necessidade de se realizar, ainda 

em 2021, uma manifestação de porte relevante nas dependências ou nas 

proximidades desta obra, para que fosse devidamente manifestada a riqueza da 

diversidade e expressividade cultural iratiense, bem como a importância da 

conclusão daquele espaço para a comunidade artística presente e ativa no 

município. O 2º secretário Herculano citou que, de fato, o assunto já havia se 

amornado, e que, sem uma participação efetiva da sociedade, seria possível que, 

novamente, a continuidade da obra fosse deixada de lado. No entanto, o 2º 



secretário Herculano opinou que seria de responsabilidade sobretudo das 

representações políticas municipais a efetiva cobrança e movimentação, devendo 

as entidades culturais como o Conselho Municipal de Cultura, a Academia de 

Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná (ALACS) - da qual Herculano é 

presidente -, a Associação Cultural Denise Stoklos e as demais entidades ligadas 

à Cultura agir para dar suporte a esta demanda, mas não sem o devido respaldo 

do poder político municipal. Os conselheiros Ewerton e Fernanda manifestaram-se 

mencionando que têm sido cobrados, assim como outros servidores municipais, 

por parte do atual prefeito de Irati, Jorge David Derbli Pinto, a respeito do 

andamento desta questão. Citaram ainda que o próprio Vinicio Costa Bruni, que é 

Chefe da Coordenação do Patrimônio Cultural da Superintendência-Geral da 

Cultura do Estado do Paraná, bem como Secretário Executivo do Conselho 

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, e que esteve recentemente 

em visita técnica no município de Irati, estaria buscando o contato com a 

Prefeitura Municipal de Irati – Paraná no intuito de dar agilidade aos 

encaminhamentos necessários à retomada e continuidade da obra. Os 

conselheiros Ewerton e Fernanda ainda se colocaram à disposição para fazer a 

interlocução referente a este tema junto às entidades culturais e à sociedade civil, 

no intuito de repassar informações sobre o andamento dos diálogos entre o 

Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Irati a respeito da obra do Centro 

Cultural Denise Stoklos. O presidente Leonardo mencionou que, em consonância 

com outras representações ligadas à Arte e a Cultura do município, estaria criando 

um Grupo no WhatsApp com objetivo específico de debater ações a serem 

realizadas nas proximidades da obra do Centro Cultural Denise Stoklos, no intuito 

de manter ativas as movimentações de reivindicação pela continuidade e 

conclusão deste espaço. Ao tratar sobre os assuntos diversos, o presidente 

Leonardo mencionou que, até aquele momento, não havia tido nenhum retorno do 

Grupo Folclórico Italiano “Chiaro Di Luna” em referência ao interesse ou não em 

apresentar novo projeto para ser novamente contemplado com o recurso da 

ordem de R$ 3.000,00 oriundo da Lei Aldir Blanc, e que foi anteriormente 

devolvido ao município, pelo fato de o grupo ter apresentado projeto que não se 



adequava aos parâmetros estabelecidos pelo Edital de Inexigibilidade nº 

034/2020. De acordo com Leonardo, o presidente do Grupo Folclórico Italiano 

“Chiaro Di Luna”, Edison Moro Rios, teria ficado de dar a resposta ainda na data 

desta reunião, 19 de outubro de 2021. ENCAMINHAMENTOS: 1. Encaminhar a 

Ata 011/2021, aprovada nesta reunião, para a Casa dos Conselhos Municipais; 2. 

Obter a resposta oficial do Grupo Folclórico Italiano “Chiaro Di Luna” referente ao 

recurso de R$ 3.000,00 oriundo da Lei Aldir Blanc. 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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