Ata Posse do Conselho Municipal de Política Cultural de Campo Largo
Ata referente à reunião do Conselho Municipal de Política Cultural de Campo
Largo, realizada no dia oito do mês de maio de dois mil e dezessete, com inicio
às dezenove horas, na sala de reuniões do Departamento de Cultura,
localizada na Rua centenário, 2245 - Centro, Campo Largo – Paraná.
Presentes nesta reunião: Lindamir Maria Ivanoski, Vanderlei Viante, Anderson
Claiton Andrade, Carlos Eduardo Lopes, Márcio José Scarpim, Emilene da
Conceição Novak, Joel Aparecido Batista, Florisvaldo de Paula Carrascozo,
Luiz Gustavo Torres, Aline Berger, Monica Ferreira Bora, Bernadeth do Rocio
Leck, Gilmar de Andrade - convidado, Rozeli do Rocio Cosmo Massinhã, Roseli
Maria W. Bressan, Elisane Teresinha Azevedo, funcionárias do Departamento
de Cultrua. Thaiza Melzer, da Advocacia Geral do Município. Deu-se início com
a Diretora do Departamento de Cultura, Lindamir Maria Ivanoski que
cumprimentou a todos e apresentou o produtor cultural Gilmar de Andrade, o
qual pediu a palavra para comunicar os conselheiros sobre a Fundação
Cultural João XXIII. Gilmar participou de uma reunião com o Prefeito, com o
Vice-prefeito, para tratar da Fundação João XXIII. Disse que trouxe o assunto
ao Conselho de Cultura, que tem a finalidade de exercer ações consultivas,
deliberativas da política cultural do município. Que cabe ao Conselho discutir,
analisar e acompanhar a atual situação em que se encontra a Fundação João
XXIII. Que na reunião que participou discutiu-se a reativação desta Fundação.
Que o executivo indica o presidente e pode ser criada com interesse para
ajuste de cargos, que uma fundação deve funcionar independentemente dos
prefeitos. Florisvaldo comentou da questão jurídica que envolve o Ministério
Público. Luiz Gustavo comentou que e este processo leva muito tempo. Gilmar
disse que há muitos empecilhos para reativar a fundação, que seria mais viável
extinguir e criar uma nova Fundação, seja ela somente cultural ou com o
esporte, mas com fundo próprio, ou que ajudaria na capitação de recursos.
Gilmar se despediu e Lindamir prosseguiu com a pauta passando um slide
sobre o trabalho em grupo. Fez a leitura da Ata da Reunião do dia 19 de abril.
Nada a acrescentar referente à ata, prosseguiu apresentando a Drª Thaiza
Melzer, Advogada da Prefeitura de Campo Largo, a qual veio para auxiliar na
apresentação

do

Regimento

Interno

deste

Conselho.

Feito

algumas

observações sobre o regimento, ficou determinado que o conselheiro
Florisvaldo de Paula Carrascozo, Carlos Eduardo Lopes e Vanderlei Viante
ficaram responsáveis pelo Regimento deste Conselho, fazendo as alterações
necessárias para apresentar na próxima reunião. Drª Thaiza esclareceu sobre
os cargos do Conselho: presidente, de vice e secretários, e como será o
processo para escolha destes cargos. Ficou acordado que teremos uma
reunião extraordinária para eleição dos cargos nos próximos quinze dias.
Rozeli Cosmo Massinhã falou da necessidade de definir os grupos de trabalhos
para algumas ações. Ficou estipulado que Emilene vai acompanhar as ações
voltadas para o livro, leitura e literatura junto as Bibliotecas. Luiz Gustavo ficou
com o GT sobre Fundação Cultural. Joel Batista se prontificou de acompanhar
o Plano Municipal de Cultura. Elisane T. Azevedo apresentou o site da
Prefeitura, onde serão disponibilizadas as informações sobre o Conselho e
Departamento de Cultura, conforme combinado com os conselheiros na
reunião do dia 19 de abril. Rozeli comunicou as ações do Departamento de
Cultura, dos cursos com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR,
no Quilombo, dos eventos, capacitação do Fórum de Gestores de Curitiba e da
Região Metropolitana. Sobre o Edital do PROFIC - Lei de Incentivo a Cultura do
Estado do Paraná. Rozeli informou que foi disponibilizado ao Departamento de
Cultura o número da conta do Fundo Municipal de Cultura, que após eleição
para os cargos do Conselho será formada a comissão para gerir o Fundo
Municipal de Cultura, como determina a Lei do Sistema Municipal de Cultura n°
2767/2016, seção IX do Fundo Municipal de Cultrua – FMC. Luiz Gustavo falou
de seu interesse em se candidatar a presidente do Conselho, mas também
quer participar dos editais e concorrer com seus projetos, se não puder
participar vai deixar o conselho. Rozeli informou que o Conselho terá
representantes na “Comissão do Fundo de Cultura”. Como determina a Lei do
Fundo. Rozeli questionou sobre a participação de membros de Conselhos, ou
de comissões de editais que geralmente não participam. Lindamir disse que
todas estas dúvidas serão sanadas e passadas para todos antes da eleição do
Conselho. Elisane fez a divulgação do Evento: Três Vezes Pirandello –
Tragédia, Drama, Comédia. Foi sugerido aos presentes que se manifestem
sobre a agenda de reuniões do Conselho. Os conselheiros vão postar no
Grupo do Conselho - watsapp qual o dia que não poderão participar das

reuniões e com estes dados, será definida a data das próximas reuniões. Feito
os agradecimentos e nada mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião do
Conselho Municipal de Política Cultural de Campo Largo. A presente ata vai
por mim assinada. Campo Largo, 08 de maio de 2017. Rozeli do Rocio Cosmo
Massinhã.

