ATA ELEIÇÃO CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
POLÍTICA CULTURAL DE CAMPO LARGO
Ata referente à Eleição Candidatos a Membros do Conselho Municipal de
Política Cultural de Campo Largo, no dia dez do mês de março de dois mil e
dezessete, com início às 18 horas, no Auditório do Colégio Cenecista
Presidente Kennedy, localizado na Rua Rui Barbosa, 541 - Centro, Campo
Largo - Paraná, CEP 83601-140. Eleição realizada em cumprimento Lei n°
2558, de 28 de fevereiro de 2014, Art. 15, candidatos eleitos democraticamente
em reunião pública. Este processo eleitoral dar-se-á conforme estabelecido no
edital 001/2016, “Caso inexistam candidatos suficientes para viabilizar o
preenchimento das duas vagas no Conselho, será mantida a vacância da
função (titular e/ou suplente) e realizado novo processo de eleição para o
suprimento da vaga”. Vacâncias das regionais e setoriais: Regional Ferraria:
uma vaga para titular e uma para suplente; Regional de Bateias: uma vaga
para titular e uma para suplente; Regional de São Silvestre: uma vaga para
titular e uma para suplente; Regional de Três Córregos: uma vaga para titular e
uma para suplente. Setorial Patrimônio: uma vaga para suplente; Setorial de
Etnias: uma vaga para titular e uma para suplente; Setorial Literatura: uma
vaga de titular e uma vaga para suplente; Setorial de Artes Plásticas: uma vaga
para suplente; Setorial Arte de Rua: uma vaga para suplente; Setorial Folclore:
uma vaga para titular e uma para suplente; Setorial Dança: uma vaga para
titular e uma para suplente; Setorial Artesanato: uma vaga para titular e uma
para suplente. Feito o credenciamento dos eleitores, entrega da lista com o
nome dos candidatos, entrega de cédulas para votação até às dezoito horas e
trinta minutos. Após credenciamento, deu-se início a eleição, com a palavra a
Diretora do Departamento de Cultura Lindamir Maria Ivanoski, que recepcionou
o público presente, agradeceu a presença de todos e salientou sobre a
importância do Conselho de Cultura. Em seguida, com a palavra o Sr. Ricardo
Carvalho Rodrigues, Diretor do Colégio Cenecista Presidente Kenndy,
convidado do Departamento de Cultura para mediar esta eleição. Ricardo
cumprimentou os presentes e esclareceu algumas questões sobre a votação.
Ricardo expos a plenária que alguns inscritos como eleitores não vão
permanecer durante toda a eleição, por motivo de trabalho ou estudo e cabe à

plenária decidir se estes eleitores inscritos possam deixar ou não as cédulas,
considerando o voto como válido. A plenária concordou, e desta forma foi feito.
Ricardo deu sequência ao processo eleitoral, orientando a plenária sobre os
candidatos, cédulas e as urnas devidamente lacradas, identificadas e dispostas
em frente ao placo. Ricardo deu inicio a apresentação dos candidatos a
membros do conselho de cultura, que rapidamente fizeram apresentação da
formação profissional e atuação no setor cultural. Foi proposto pelo mediador e
pela comissão que no caso de apenas um candidato inscrito na setorial ou
regional fosse eleito por aclamação. A plenária acatou a proposta e foi dado
início a votação. Os primeiros a se apresentarem foram os candidatos da
setorial de Literatura: Emilene da Conceição Novak, Lília Aparecida Constante,
Eliane de Andrade Krueger, Tatiana Amara Krinski. Da setorial de Etnias:
Márcio José Scarpim, presente. Taynara Drapalski e João Paulo Krul, não
compareceram. Da regional da Ferraria: os inscritos não compareceram:
Gislaine Florcahak Zanirato, Lais Ferelli da Cruz e Ricardo Lopes da Silva.
Setorial Folclore: Aline Berger e Zaid Terezinha Adad, presentes. Regional de
Bateias: João Graf Schreiber Neto e Bruno Zanotto Ludwig, presentes.
Regional de Três Córregos: Arildo Portela de Moraes, presente. Setorial de
Dança: as inscritas Heloisa do Rocio Sabim e Vanessa Alessandra Choinski,
não compareceram. Setorial de Artesanato: Monica Ferreira Bora e Bernadeth
do Rocio Leck, presentes e Maria Isolda Marcondes, Marcia da Costa Santos,
Eliane Aparecida Tozato, ausentes. Setorial de Patrimônio: Paulo César Mandu
da Silva, presente; Regional de São Silvestre Monica de Cássia Pinto de Lara,
presente. Após apresentação de todos os candidatos, deu-se inicio a votação
conforme acordado com os presentes. A comissão fez a contagem de votos e
foram eleitos: Regional de Bateias: titular João Graf Schreiber Neto e suplente
Bruno Zonatto Ludwig; Regional de São Silvestre: titular Mônica de Cássia
Pinto de Lara. Regional de Três Córregos: titular Arildo Portela de Moraes;
Setorial de Patrimônio Material e Imaterial: suplente Paulo César Mandu da
Silva; Setorial de Etnias: titular Marcio José Scarpim. Setorial de Literatura:
titular Emilene da Conceição Novak, com 36 votos e suplente a Tatiana Amara
Krinski com dezenove votos, Lília Aparecida Constante com nove votos Eliane
de Andrade Krueger com seis votos. Setorial de Folclore: titular Aline Berger e
suplente Zaid Terezinha Adad. Setorial do Artesanato: titular: Monica Ferreira

Bora e suplente ficou a Bernadeth do Rocio Leck. Para a setorial de Literatura
que teve quatro candidatos inscritos os votos foram depositados na urna, as
demais setoriais e regionais os candidatos foram eleitos por aclamação,
conforme acordado no início desta eleição. Encerrada a votação, a comissão
fez a contagem dos votos, divulgou o resultado que foi acatado por todos os
presentes, sem nenhuma objeção. Rozeli Cosmo Massinhã comunicou a todos
os presentes que a sala do Conselho está em novo endereço, no Museu
Histórico de Campo Largo. Rozeli falou que nas próximas reuniões do
conselho, será disponibilizado o regimento do conselho e outras leis os
conselheiros eleitos. Disse ainda que está a disposição para auxiliar no que for
necessário. A Diretora do Departamento de Cultura Lindamir, sugeriu a data de
trinta de março para a posse deste conselho, será confirmado e todos serão
avisados. Feito os agradecimentos e nada mais a tratar, deu-se por encerrada
a Eleição para Candidatos a Membros do Conselho Municipal de Política
Cultural de Campo Largo. A presente ata vai por mim assinada. Campo Largo,
10 de março de 2017.

Rozeli do Rocio Cosmo Massinhã,

