
ATA RESUMIDA REUNIÃO EXTRAORDINÄRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PONTAL DO PARANÁ 

Reuniram-se, presencialmente, aos 03 dias do mês de março do ano de 2022, para reunião 
extraordinária do Conselho Municipal de Cultura, às 14:00 horas, no Mini Auditório Primavera, localizado na Rua Tom Jobim, Balneário Primavera: Yana Kossemba da Silva (Departamento de 
Turismo da Prefeitura de Pontal do Paraná), Inês Maria Uliana (Coral música), Lysiane Baldo 
(Secretaria de Esportes e Cultura de Pontal do Paraná), Fernanda Mossanik da Silva Persegona (Secretaria de Esportes e Cultura de Pontal do Paraná), Marileuza Antunes (Associação de 
moradores de Pontal do Paraná), Teresinha do Rosário (Coral música), Maria Tereza Kusiak 
(Representante associação melhor idade). Convidada: Ligia Men Silva (Maestrina municipal). A presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pontal do Paraná Sra. Fernanda Mossanik Da 
Silva Persegona presidiu a reunião que iniciou os trabalhos falando dos pontos de pauta: 1- Compra do Teclado e acessórios para realização das atividades do coral municipal. Fernanda contextualizou 
a história do coral no municipio, já com 18 anos de atuação e mais de 80 alunos participantes em 
todas as atividades, desde as adultas, infantil e terceira idade. Explicou a necessidade de um novo 
teclado para suprir as necessidades do coral e indispensável para o desenvolvimento do trabalho da 
maestrina Ligia, visto que o atual teclado foi adquirido na gestão do Sr. Gimenez e o mesmo se 
encontra sem condições de uso devido há mais de 10 anos de utilização ininterrupta. As 
participantes do coral também relataram suas experiências no coral, bein como a importância do 
mesmo em sua aprendizagem e no convivio social. Foram apresentados os itens necessários para 
compra: teclado, capa para teclado, suporte para teclado, caixa acústica ativa e microfone sem fio. 
Todo o equipamento foi orçado em até RS 17.000,00. 
Esta ata resumida consta somente a votação para a liberação da compra dos equipamentos utilizando o valor do Fundo Municipal de Cultura. 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a reuniäo, e eu, Lysiane Baldo, 
representante da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, lavrei a presente Ata. 
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