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Às 18:37 horas do dia 6 (seis) de abril de 2021, o Presidente do 
Conselho Municipal da Cultura de Andirá, Bruno Garcia Dutra realizou a 
abertura da 1ª Reunião do Conselho do ano de 2021, que foi realizado no 
formato ONLINE pela plataforma Meet, sendo uma reunião aberta para a 
comunidade Andiraense, divulgada nas redes sociais da Prefeitura Municipal, 
como também nas redes sociais dos membros do Conselho. O tema da reunião 
foi a reforma e a pintura da Casa da Memória Roberto Simoni, patrimônio que 
guarda a história de nosso município.  
 
 Iniciando a reunião o Presidente apresentou todos os membros do 
Conselho presentes e os que não puderam estar presentes, participaram, o 
próprio presidente, Ercole Marteli, Ailton Souza, Danilo Mota, Gabriel Henrique 
e Rogério Rodrigues, o presidente também destacou a presença das 
autoridades, a prefeita Ione Abib, os vereadores Rubens, Guilherme Ferraria e 
Ailton Souza, como também agradeceu a presença das pessoas da 
comunidade que ali estavam, em especial a Juliana Simoni que é filha do ex 
prefeito Roberto Simoni que leva o nome da Casa da Memória. O presidente 
passou a palavra para a prefeita Ione, logo após os vereadores também 
fizeram uso da palavra, onde todos elogiaram essa iniciativa da reunião aberta 
a população e também a discussão para a reforma e pintura da Casa da 
memória.  
  
 Continuando a reunião, o presidente passou a palavra para o Ercole 
Marteli, no qual foi o único participante com uma proposta para a reforma e 
pintura para a Casa da Memória, Ercole apresentou sua proposta em 
aproximadamente 20 minutos, onde pontuou diversos setores importantes 
relacionados as cores do local. No final de sua apresentação destacou os 
seguintes itens, que as cores deveriam ser Marfim, Branco e Madeira, também 
destacou a retirada do nome da Casa da Memória do local onde está, que é 
acima da porta de entrada, para a montagem de uma placa na lateral, pois 
onde o nome está, fica escondido. Ercole também pontuou que não existe o 
decreto municipal dando o nome para o nome de Casa da Memória Roberto 
Simoni, mas sim com o nome Casa da Memória Ingá, onde o Presidente 
explanou que iria ser feita a verificação desse decreto e caso não existisse, já 
iriam providencia-lo. Também o vereador Guilherme Ferrari fez o pedido para 
acrescentar no nome a palavra prefeito, ficando assim Casa da Memória 
Prefeito Roberto Simoni. 
 



 Na sequência o presidente abriu a palavra para a comunidade que 
estava participando da reunião, onde Mayara Medeiros, Maria Virgínia e 
Ederson Souza contribuíram com suas falas e deixaram suas opiniões sobre o 
tema e também sobre o Conselho. A prefeita Ione Abib também foi acionada 
para falar sobre o orçamento e o recursos disponível para a obra, garantindo 
que o recurso já estava confirmado para a execução e também já falou sobre a 
reforma do cinema e deu a ideia de ser a próxima pauta para a reunião do 
Conselho.  
  
 Logo após a fala das comunidade o presidente abriu a votação para a 
proposta do Ercole, onde por unanimidade foi aprovada a proposta, ficando as 
cores Marfim, Branco e Madeira as cores a serem pintadas a Casa da Memória 
e também a mudança de local do nome, onde estava acima da porta de 
entrada e agora será realocado para a lateral em um formato a decidir, também 
foi aprovada a ideia do vereador Guilherme em acrescentar o nome Prefeito ao 
nome da Casa, ficando assim, Casa da Memória Prefeito Roberto Simoni.  
  
 Continuando o presidente passou para todos que se prontificaram em 
fazer o uso da palavra e deixar suas considerações e logo após agradeceu a 
presença de todos e finalizou a reunião, já deixando a pauta da reforma do 
cinema garantida para a próxima reunião que será agendada o mais rápido e 
informado a todos os membros do Conselho. 
 
 Nada mais havendo, eu presidente Bruno Garcia Dutra, subscrevi a 
presente ata, esclarecendo que os membros do Conselho Municipal da Cultura 
de Andirá presentes na reunião assinaram na sequência a presente ATA.  
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