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ATA Nº014/2021 

 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, 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) 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) 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) Braulio Zarpellon Junior, 

representante suplente da Comissão de Instituições da Sociedade Civil; 8) 

Leonardo Schenato Barroso, representante titular da Comissão de Artes 

Audiovisuais da Sociedade Civil, e presidente do Conselho; 9) Nelsi Antonia Pabis, 

representante titular da Comissão de Patrimônio Material da Sociedade Civil. A 

pauta apresentada foi: 1) Apreciação da Ata nº 013/2021, referente à Reunião 

Extraordinária realizada em 16/11/2021; 2) Deliberação sobre os 

encaminhamentos do processo referente à aplicação do recurso de R$ 3.000,00 

oriundo do Governo Federal por meio da Lei Aldir Blanc, o qual segue na conta do 

município de Irati – Paraná e deve ser aplicado ainda em 2021; 3) Considerações 

acerca do evento “Central Cultural”; 4) Breve resumo das ações do Conselho 



Municipal de Cultura de Irati – Paraná no ano de 2021; 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 nº 013/2021, 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 013/2021 foi colocada em votação, e aprovada 

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

item em pauta. O presidente Leonardo mencionou que este item é diretamente 

relacionado à deliberação da reunião ordinária anterior, e se trata, na realidade, de 

uma apreciação do processo realizado para a aplicação do recurso de R$ 

3.000,00 (três mil reais) oriundo do Governo Federal por meio da Lei Aldir Blanc e 

que segue na conta do município, no projeto apresentado pelo Sebo e Livraria 

Centenário (Luiza Nelma Fillus Livraria - MEI). Também foi mencionado pelo 

presidente Leonardo que o processo digitalizado em arquivo PDF também havia 

sido enviado por WhatsApp e por e-mail a todos os membros do Conselho, para 

leitura prévia, e passou a fazer a apresentação deste arquivo, o qual detalha todo 

o procedimento realizado desde a devolução do recurso ao município, por parte da 

Associação Cultural Ítalo-Brasileira “Chiaro Di Luna”, conforme consta descrito na 

Ata nº 013/2021, até a entrega de toda a documentação necessária para a 

formalização do novo repasse deste recurso, desta vez ao Sebo e Livraria 

Centenário (Luiza Nelma Fillus Livraria - MEI), conforme projeto prevendo a 

aquisição de 100 (cem) exemplares do livro “A Bruxa da Montanha e suas 

mágicas aventuras – obra completa”, da autora iratiense Marili Teixeira, e doação 

destes exemplares para escolas da rede municipal de ensino e bibliotecas 

públicas municipais. Após finalizada esta apresentação, o presidente Leonardo 

passou a palavra para a 1ª secretária Elenita - que é também Agente Cultural 

credenciada pelo município de Irati - para que a mesma pudesse explicar sobre o 



trâmite posterior a este processo apresentado. A 1ª secretária Elenita mencionou 

que, como toda despesa que tramita na esfera da Prefeitura de Irati – Paraná, o 

recurso referente a estes R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes à Lei Aldir Blanc, 

para ser aplicado, foi apresentado à Secretaria Municipal de Fazenda na forma de 

uma Solicitação de Despesa, neste caso, de número 19158/2021. Após vistoria, 

apreciação e aprovação por parte da Secretaria Municipal de Fazenda, foi 

expedida uma Nota de Autorização de Despesa (NAD), neste caso, de número 

16413/2021, para que seja possível o recebimento deste recurso por parte do 

Sebo e Livraria Centenário (Luiza Nelma Fillus Livraria – MEI). Ambos estes 

documentos foram apresentados na reunião. Em seguida, o presidente Leonardo 

mencionou que a entrega dos livros será registrada como comprovante da 

contrapartida proposta, e apresentou na sequência: fotografias e recibo 

comprovando a entrega de 10 (dez) exemplares à Secretaria Municipal de Cultura, 

Patrimônio Histórico e Legado Étnico, os quais foram doados à Biblioteca Pública 

Municipal de Irati; fotografias e recibo comprovando a entrega de 90 (noventa) 

exemplares à Secretaria Municipal de Educação, os quais foram distribuídos, 

conforme disposto em anexo ao recibo, às Escolas Municipais e Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede pública de Irati. Ante a este 

exposto, toda esta documentação, que inclui o processo da destinação do recurso, 

a Solicitação de Despesa nº 19158/2021, a Nota de Autorização de Despesa 

(NAD) nº 16413/2021 e os recibos e fotografias comprovando a entrega dos 

exemplares adquiridos, foi colocada em discussão. Não havendo manifestação, a 

documentação foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade de votos 

entre os presentes. Na sequência, o presidente Leonardo passou a comentar a 

respeito do evento “Central Cultura”, o qual foi realizado no dia 04 de dezembro de 

2021, e que foi organizado coletivamente pela comunidade artística do município, 

com envolvimento de entidades como o Conselho Municipal de Cultura (CMC), a 

Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná (ALACS) e o 

Grupo de Teatro “Ir A Ti”. O presidente Leonardo, que esteve expondo quadros de 

fotografias de sua autoria, bem como conduzindo o cerimonial do referido evento, 

mencionou que estava bastante satisfeito com o desenvolvimento do evento, o 



qual, segundo ele, obteve êxito em demonstrar a riqueza e a pluralidade da 

produção artística e cultural de Irati e da região, registrando um contingente 

relevante de público presencialmente, e também causando uma boa repercussão 

na transmissão ao vivo feita em diversas páginas da rede social Facebook., a qual 

teve diversos compartilhamentos também via WhatsApp. Chamou a atenção do 

presidente a diversidade das apresentações, com proposta e estética bastante 

diversificadas entre si. O presidente citou ainda que, certamente, serão 

necessários ajustes para eventuais próximas edições, sobretudo no sentido de se 

evitar atrasos e manter o cronograma da programação o mais adequado possível 

ao que for proposto de antemão à realização do evento. O conselheiro Ewerton, 

que fez no evento uma apresentação de cordel da peça “Briga na Procissão”, de 

Chico Pedrosa, citou que concordava com o presidente Leonardo, e que, por ter 

sido a primeira edição, será importante um levantamento amplo a respeito de 

todas as inconsistências verificadas para que, nas próximas edições, estas 

inconsistências sejam sanadas, ainda que, tendo em vista se tratar de um evento 

independente e sem investimentos financeiros de empresas ou do setor público, o 

mesmo teria apresentado, segundo o conselheiro, grande qualidade em seu 

resultado final. A conselheira Nelsi, que esteve presente em parte do evento, 

teceu considerações no que diz respeito a que, nas próximas edições, haja 

possibilidade de uma programação mais resumida, que permita que mais pessoas 

possam permanecer presentes do início ao fim do evento, que acabou, por conta 

dos atrasos, se tornando bastante longo, tendo se estendido desde às 13h até às 

19h. Nada mais havendo a tratar a respeito da 1ª edição do evento “Central 

Cultural”, o presidente Leonardo passou a tratar sobre o breve resumo das ações 

do Conselho Municipal de Cultura (CMC) de Irati – Paraná no ano de 2021. 

Primeiramente, o presidente Leonardo citou que houve uma transição de gestão 

neste ano. Nos primeiros meses, referente à composição anterior, quando 

Leonardo era vice-presidente, e estava na diretoria ao lado da então presidente 

Maressa de Oliveira Macedo, da então 1ª secretária Mirian Guimarães e do então 

2º secretário Marcelo de Ávila Francos, houve uma revisão no Regimento Interno 

do Conselho, para que pudesse haver alinhamento entre a prática do CMC e 



aquilo que estava previsto no documento. Houve ainda a aprovação da nova 

identidade visual do Conselho, desenvolvida pela talentosa designer gráfica Sara 

Louise Sarraff, que neste momento é servidora da Secretaria Municipal de 

Comunicação Social da Prefeitura de Irati. Posteriormente a isso, a grande 

responsabilidade do Conselho passou a ser a realização da 5ª Conferência 

Municipal de Cultura, ocorrida no dia 22 de junho de 2021, o que foi um grande 

desafio, visto se tratar da primeira edição 100% online, por conta da pandemia da 

COVID-19. O presidente Leonardo, à época vice-presidente do Conselho, ficou 

responsável por fazer o cerimonial e a condução do evento entre as 

apresentações da Conferência, e também por escrever o regimento interno da 

Conferência e redigir o Decreto Municipal de convocação da Conferência, o qual 

foi posteriormente assinado pelo prefeito e publicado em veículo oficial de 

imprensa, como Decreto nº 332/2021. Após a Conferência, quando foram eleitos 

os novos representantes da Sociedade Civil do Conselho, foi realizada a cerimônia 

de posse dos novos membros, tanto os eleitos quanto os governamentais, 

indicados pelo Executivo municipal. Depois disso, após a publicação do Decreto nº 

443/2021, foram confeccionados e impressos todos os Certificados para cada um 

dos membros titulares e suplentes. Em seguida, a nova diretoria eleita, composta 

pelo presidente Leonardo Schenato Barroso, pelo vice-presidente Edson Santos 

Silva, pela 1º secretária Elenita Chuproski e pelo 2º secretário Herculano Batista 

Neto, organizou um grande informativo a todos os membros da nova composição, 

contendo um explicativo a respeito de toda a Legislação pertinente ao Conselho e 

demais documentos regimentais importantes para que se possa desenvolver um 

bom trabalho no órgão. Também foi tratado a respeito do grande papel exercido 

pelo Conselho Municipal de Cultura no que diz respeito às tratativas referentes à 

continuidade da obra do Centro Cultural Denise Stoklos, tendo convocado a 

importante reunião extraordinária com expressiva participação de público ouvinte, 

na qual o secretário municipal João Antônio Almeida Junior, que é membro 

suplente deste Conselho, fez uma detalhada apresentação acerca do histórico 

desta obra, esclarecendo a população sobre a realidade referente a este assunto, 

o que acabou culminando, entre outras ações, na realização do evento “Central 



Cultural”, já tratado na presente reunião. E, por fim, tratou-se a respeito da recente 

dedicação do Conselho em aplicar o recurso de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

restante da conta do município. Após tudo isso tratado, foi realizada a despedida 

do ano de 2021, com votos de boas festas, e de um 2022 repleto de realizações. 

ENCAMINHAMENTOS: 1. Encaminhar a Ata nº 013/2021, aprovada nesta 

reunião, para a Casa dos Conselhos Municipais; 2. Fazer os encaminhamentos 

finais ainda necessários para a aplicação do recurso de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) oriundo da Lei Aldir Blanc e que segue no município. 3. Verificar uma data 

para a realização da primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura 

(CMC) de Irati – Paraná no ano de 2022. 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; e 

por Edson Santos Silva, vice-presidente. 
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