ATA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA - ELEIÇÃO
CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL DE CAMPO LARGO
A IV Conferência Municipal de Cultura – Eleição para Candidatos a Membros
do Conselho de Política Cultural de Campo Largo. Realizada no dia vinte e oito
do mês de novembro de dois mil e dezesseis, na Casa da Cultura Dr. José
Antônio Puppi, na cidade de Campo Largo, Paraná, localizada na Rua
Centenário, nº 2011, Conferência realizada em cumprimento Lei n° 2558, de 28
de fevereiro de 2014, Art. 15, serão eleitos democraticamente, em reunião
pública - Conferência Municipal previamente convocada e divulgada. Desta
forma, deu-se início a IV Conferência Municipal de Cultura, às dezessete horas,
com o credenciamento dos eleitores, entrega da pasta com lista dos
candidatos, crachá e cédulas para votação. O credenciamento foi encerrado às
dezessete horas e trinta minutos conforme Edital 001/2016 e regimento interno
desta conferência. Abertura do evento no auditório da Casa da Casa da
Cultura, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, tendo como público os
candidatos a membros do conselho, eleitores, funcionários do Departamento
de Cultura e demais interessados, conforme lista de assinaturas e
credenciamento. A Diretora do Departamento de Cultura Maria Solângela da
Silva Pinto fez a abertura cumprimentando o público e as autoridades
presentes. Falou sobre o papel do Conselho dentro do município, seu impacto
nas políticas públicas culturais da cidade, a importância do conselho e seus
conselheiros, agradeceu a presença dos candidatos e de todos os funcionários
envolvidos, passou a palavra ao Sr. Ricardo Carvalho Rodrigues, Diretor do
Colégio Cenecista Presidente Kennedy, convidado do Departamento de Cultura
para atuar como mediador desta Conferência. Ricardo cumprimentou a todos
os presentes e fez uma breve explanação dos procedimentos, do cronograma,
das etapas a seguir e prosseguiu com a leitura do regimento da IV conferência,
que foi aprovado pela plenária sem nenhuma contestação. Ricardo fez uma
breve explanação sobre conselhos, reforçou a necessidade da participação
ativa dos conselheiros para fortalecer a fiscalização dos trabalhos da prefeitura
municipal alinhando este trabalho as demandas da sociedade no nível cultural,
reforçando o laço e comprometimento entre poder público e sociedade civil.

Deu-se início a apresentação dos candidatos a membros do conselho de
cultura, conforme publicado no edital 002/2016. Os candidatos aptos não
presentes estão indeferidos, impedidos em concorrer à vaga de conselheiro.
Os

candidatos

presentes

tiveram

oportunidade

de

fazer

uma

breve

apresentação, sua ação no setor cultural justificando seu interesse em
participar do Conselho Municipal de Cultura. Ricardo prosseguiu chamando os
candidatos: Juarez Farias, representante da Regional da Ferraria, não
compareceu (ausente); Josi Barreiros Kowalski, representante da Setorial de
Patrimônio, presente; Vanderlei Hermes Machado, representante da Setorial de
Patrimônio,

não

compareceu

(ausente);

Arildo

Portela

de

Moraes,

representante da Setorial Cultura Afro, presente; Idelci de Medeiros Souza
Júnior, representante da Setorial Cultura Afro, presente; Leandro Aguiar,
representante Cultura Afro, presente; Sandro Lucas de Lara, representante
Cultura Afro, presente, mas desistiu de sua candidatura; Marcio José Scarpim,
representante Setorial de Etnias não compareceu (ausente); Lais Hoffmann
Fortunato Severo representante Setorial Teatro e Circo, presente; Vergílio
Borges, presente, representante Setorial Teatro e Circo; Eliane de Andrade
Krueger, representante Setorial de Literatura, não compareceu (ausente);
Bruno Henrique Wozniak, representante Setorial de Artes Plásticas, presente;
Florisvaldo de Paula Carrascozo, representante Setorial de Audiovisual e
Novas Mídias, presente; Joel Aparecido Batista, representante da Setorial de
Audiovisual e Novas Mídias, presente; Osvaldo Andrade Zotto, representante
Audiovisual e Novas Mídias, presente; Luiz Gustavo Torres, representante da
Setorial Arte de Rua, presente; Sueli Terezinha Borges, representante da
Setorial Folclore, presente; Fabio Alexandre Dobeck, representante Setorial de
Música, presente; Jessica Amanda Salles, representante Setorial de Música,
presente; Juliane Theo Serpinski de Souza, representante Setorial de Música,
presente. Após apresentação dos candidatos, com a palavra o Secretário de
Educação, Cultura e Esporte, Sr. Avanir Mastey, que comentou da dificuldade
de investimentos em cultura, que se dá mais importância em asfaltar ruas do
que investir em cultura. Comentou das ações realizadas em seu mandato,
entre elas o Centro de Artes e de Esportes Unificados - CEU, localizado no
Jardim Melyane, destacou a bela apresentação de encerramento das oficinas.
Falou da criação do conselho, do fundo de cultura. Reforçou a importância do

conselho no desenvolvimento das políticas culturais do município. Ricardo deu
sequência ao processo eleitoral orientando a plenária sobre o voto e as urnas
devidamente lacradas, identificadas e dispostas em frente ao palco. Foi
proposto pelo mediador e pela comissão que nas cadeiras com apenas um
candidato à votação fosse por aclamação. A plenária acatou a proposta e foi
dado início a votação. Os eleitores, já de posse das cédulas, dirigiram-se as
urnas. Encerrada a votação, a comissão composta por três funcionários do
Departamento de Cultura: Rozeli do R. Cosmo Massinhã, Roseli Maria W.
Bressan, Solange Montino de Oliveira e três da sociedade civil; Ariane Bianco,
Carla Coleto, Cristiane Ferreira prosseguiram com a abertura das urnas e a
contagem dos votos na presença dos candidatos e eleitores. Foram
computados e divulgados os votos de cada setorial. Concluído todas as urnas
Ricardo fez alguns esclarecimentos: Em casos de desistência do titular ou
suplente os candidatos em terceiro lugar assumem a vaga. Ainda referente às
vacâncias, será realizada uma nova eleição para preenchimento das vagas,
conforme edital 001/2016. Os eleitos deverão aguardar o novo processo
eleitoral para preenchimento das seguintes vagas: titular e suplente Regional
de Ferraria; titular e suplente Regional de Três Córregos; titular e suplente
Regional de São Silvestre; titular e suplente Regional de Bateias. Vacâncias
nas setoriais de: suplente Patrimônio Material e Imaterial; titular e suplente de
Etnias; titular e suplente Literatura; suplente de Artes Plásticas; suplente de
Arte de Rua; titular e suplente de Dança; suplente de folclore; titular e suplente
de artesanato. Após nova eleição para candidatos a membros da sociedade
civil e com os representantes do setor governamental (indicados pelo executivo
e legislativo), será possível concluir todo o processo: posse conselho, decreto,
divulgação. Após esclarecimento, Ricardo fez a leitura dos candidatos eleitos a
membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Campo Largo: Setorial
de Patrimônio Material e Imaterial: eleita Titular Josi Barreiros Kowalski, por
unanimidade; Setorial de Cultura Afro: Titular eleito Idelci de Medeiros e Souza
Junior, com trinta e quatro (34) votos e Leandro Aguiar suplente, com quatorze
(14) votos; Setorial Teatro e Circo: eleita Laís Hoffmann Fortunato Severo, com
quarenta e quatro (44) votos e suplente Vergilio Vieira Borges, com dezesseis
(16) votos; Setorial de Artes plásticas: eleito Bruno Henrique Wosniack, por
unanimidade; Setorial de Audiovisual e Novas Mídias:

eleito titular Joel

Aparecido Batista, com vinte e quatro (24) votos e Osvaldo de Andrade Zotto,
suplente com vinte e três (23) votos; Setorial Arte de Rua: eleito titular Luiz
Gustavo Torres, por unanimidade; Setorial de Folclore: eleita titular Sueli
Terezinha Borges, por unanimidade; Setorial de Música: eleita titular Jéssica
Amanda Salles, com vinte e seis (26) votos. Suplente Fábio Alexandre Dobeck
com vinte e quarto (24) votos e Julyane Théo Serpinski de Souza com
dezesseis (16) votos. Foram computados vinte e quatro (24) votos nulos e um
(1) voto em branco. A comissão concluiu os registros desta eleição, foram
feitos os agradecimentos a todos os candidatos, eleitores, mediador, comissão,
funcionários e demais participantes. Nada mais a tratar, deu-se por encerrada a
IV Conferência Municipal de Cultura - Eleição Candidatos a Membros do
Conselho Municipal de Política Cultural de Campo Largo. A presente ata vai
por mim assinada. Campo Largo, 28 de novembro de 2016. Rozeli do R.
Cosmo Massinhã,

