
ATA RESUMIDA-REUNIAO ORDIN DO CONSELHO MLNICIPAL DE CLLTURA DE 
PONTAL DO PARANÁ 

Reuniram-se, presencialmente, aos6 dias do més de Janeiro do ano de 2022 para reuniao 
ordinária do Conselho Municipal de Cultura, às 14:00 horas, no Mini Auditómo Primavera 
localizado na Rua Tom Jobim, Balnearno Primavera: St. João Rempel (AMPP), Sre Kátia Kalko 
Schwarz (UNESPAR e Vice presidente do CONCULT, representaTdo a Presidente do conselhoO 
Rosa Vrzecionek (A.APP). Artes� do Couro de Peixe Ana Maria de Oliveira Ferreira de Ameide 

Yana Kossemba da Silva (Departamento de Turismo da Prefeitura de Pontal do Paruna . Inés Marie 
Uliana (Coral música). Iva Maria Ronahak Lindner SMED). Lysiane Buldo (Secrutiuia de Esporte 
eCultura de Pontal do Paraná) e Rosa Ugleanek (AAPP). 
A presidente do Consellho Municipal de Cultura de Pontal do Parara Sra. Fernarda Mossanik De 
Silva Persegona. n�o pode comparecer devido a problemas de saúde iamiliar., presidimdo a reunião 
vice presidente, Katia Kalko Schwarz. que iniciou os trabalhos felando dos ponts de pauta: 1 

Prestação de contas da viagem da artes� Ana Maria de Oliveira; 2- Festival de Teatro: Plancjamenn 

2022 do COMCULT: outros Assuntos. A reunião iniciou com a apresentação de Lysane como nov2 
colaboradora da Secretaria de Espories e Cultura. 1. A prestação de contas da viagen da artesã Are 
Maria de Oliveira Ferreira de Almeida onde na reunião passada toi liberado um teto de até 

RS6.000,00 (Seis mil reais) para custear a viagem, sando que a artesi estava ciente de devoluç�o d 

recurso não utilizado. assim sendo a viagem resultou em um valor twtal de RS 3.967.98 (Trés m 
novecentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) sendo o valor da devolucão do recursa 

para o fundo municipal de cultura R$2.032,02 (Dois mil e vite trës reais e dois caniavos) onde a 
prestação de contas foi aprovado por nanimidade pelo conselho. 2. Lysiane apresemiou a propos 

inicial do Pestival de teatro, com previsão de ocorrer antre os dias 10 a 17 de abril de 2022. Form 

discutidas pelo grupo às questões referentes à aompetição e premiação, sugenmdo o tem 

premiação como mais adequado. Foi também citado sobre a verba do vereador Maros Rocha dn 
PDT para verba de RS 10.000,00 ao fundo municipal de Cultura. 3. Devido à ausência da Fernanaz 
este tópico foi adiado para a próxima reunião. 4. Foi sugerida a realização de espeticulos de teatro 
na rua e praças, espaços abertos da cidade; oficinas profissionalizemtest comentadn sobre o últim: 

edital da lei Rouanet: e. a sessão foi encerrada às 15h 
Esta ata resumida constar somente a prestação de comtas da viagem. a ATA completa seguirá ane 

no livro ATA do COMCULT 
Nada mais havendo a tratar, a Vice-Presidente declarou encerraãa a reunião, 
Schwarz, Vice-Presidente do Conselheo Municipal de Cultura de Pomnl do Parana ianrei a presemte 

Katia Kako 
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