ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE CAMPO
LARGO – 19 de abril de 2017
Ata referente à primeira reunião do Conselho Municipal de Política Cultural de
Campo Largo. No dia dezenove do mês de abril de dois mil e dezessete, com
inicio às dezenove horas, no Auditório do Colégio Cenecista Presidente
Kennedy, localizado na Rua Rui Barbosa, 541 - Centro, Campo Largo - Paraná,
CEP 83601-140. Deu-se início com a Diretora do Departamento de Cultura,
Lindamir Maria Ivanoski, que cumprimentou a todos agradecendo a presença
nesta reunião. Lindamir comunicou aos presentes que a Casa da Cultura
encontra-se fechada para eventos e que vai passar por reformas, adaptações
de acessibilidade e outros itens de segurança de acordo com o laudo
apresentado pelo Corpo de Bombeiros. Comunicou também, o novo endereço
do Setor Administrativo do Departamento de Cultura: Rua do Centenário, n°
2245, no antigo prédio do Fórum, ao lado da Escola Municipal Reino da
Loucinha. Lindamir fez uma breve apresentação da atual estrutura do
Departamento de Cultura, seus equipamentos e onde estão localizados; dos
funcionários e suas funções e aproveitou para fazer a divulgação dos próximos
eventos: Apresentação da Peça Teatral “Três Vezes Pirandello: Comédia,
Tragédia e Drama”. Projeto aprovado pela Lei Estadual de Incentivo a Cultura PROFICE. Será apresentado no Colégio Estadual Macedo Soares de 11 a 14
de maio, sendo que nos dias 12 e 13 será às 20h e no dia 14 será às 19h,
aberto ao público. Lindamir passou a palavra para a funcionária Rozeli Cosmo
Massinhã, a qual apresentou a pauta desta reunião: Abertura: Diretora do
Departamento de Cultura; Apresentação dos membros do Conselho; Entrega
das pastas com documentos do Conselho; Apresentação e entrega do
Regimento Interno; Agenda reuniões 2017 - definir data (dia da semana) para
as próximas reuniões; Eleição Presidente do Conselho – procedimentos;
Sistema Municipal de Cultura: Conselho - Plano - Fundo - Sistema de
Indicadores. A senhora Tatiana solicitou a palavra e comentou sobre a
utilização do Parque Newton Puppi para eventos culturais. Rozeli informou que
o Parque tem suas normativas e que algumas ações não são possíveis devido
sua estrutura, questões ambientais entre outras, da mesma forma há de se
pensar sobre a ocupação do Parque Histórico do Mate. Lindamir aproveitou

para fazer alguns esclarecimentos sobre o Parque Histórico do Mate: Que é
tombado como patrimônio pela Lei Federal – IPHAN e pela Lei Estadual.
Informou ainda que em breve teremos uma reunião com técnicos do IPHAN, da
Coordenadoria de Patrimônio, Diretor do Sistema Estadual de Museus e a
Secretaria de Cultura do Estado do Paraná e gestores municipais, para tratar
do plano de ocupação do Parque do Mate. Josi se manifestou e falou que ela
encaminhou uma ação, uma denúncia ao Ministério Público em 2016, sobre a
situação de abandono que se encontra o Parque. Falou que atua junto a
Secretaria de Cultura do Estado do Paraná e, portanto, acompanha e se
preocupa com o Parque. Rozeli lembrou a todos que somente o gerenciamento
do Parque do Mate é que passou para o Município como “Termo de Cessão de
Uso”. O Sr. Ricardo Carvalho Rodrigues, Diretor do Colégio Cenecista
Presidente Kennedy, convidado do Departamento de Cultura, solicitou a
palavra para esclarecer sobre o Museu do Mate e seu acervo. Ricardo já atuou
junto ao Museu Paranaense e, segundo ele, o Parque Histórico do Mate estava
sob a responsabilidade do Museu Paranaense e, por este motivo, o acervo
permanece sob os cuidados do Museu Paranaense até que volte a funcionar.
Rozeli retomou a pauta e solicitou que os presentes fizessem uma breve
apresentação para melhor integração do grupo: Representantes do Poder
Público: Diretora do Departamento de Cultura: Lindamir Maria Ivanoski (titular)
e Rozeli do Rocio Cosmo Massinha (suplente). Representante da Secretaria
Municipal

do

Desenvolvimento

Econômico:

Vanderlei

Viante

(titular);

representante da Secretaria de Educação: Maria de Fátima de Aguiar Cerillo
(titular). Representante da Secretaria de Finanças e Orçamento: Anderson
Claiton Andrade (titular). Representante da Cadeira Regional Bateias: João
Graf Schreiber Neto (titular) e Bruno Zonatto Ludwig (suplente). Cadeira
Regional Ferraria: Ademilson Lucas Andrade (titular) e Carlos Eduardo Lopes
(suplente). Cadeira Regional Três Córregos: Arildo Portela de Moraes (titular).
Setorial de Patrimônio Material e Imaterial: Josi Barreiros Kowalski (titular).
Setorial de Cultura Afro: Idelci de Medeiros e Souza Junior (titular). Setorial de
Etnias: Marcio José Scarpim (titular). Setorial de Teatro e Circo: Laís Hoffmann
Fortunato Severo (titular) e Vergílio Vieira Borges (suplente). Setorial de
Literatura: Emilene da Conceição Novak (titular) e Tatiana Amara Krinski
(suplente). Setorial de Artes Plásticas: Marcelo Ferreira (suplente). Setorial de

Audiovisual e Novas Mídias: Joel Aparecido Batista (titular). Setorial da Dança:
Walter Kucarz (titular). Setorial de Folclore: Aline Berger (titular) e Zaid
Terezinha Adad (suplente). Setorial de Música: Jéssica Amanda Salles (titular).
Setorial do Artesanato: Monica Ferreira Bora (titular) e Bernadeth do Rocio
Leck (suplente). Funcionárias do Departamento de Cultura: Roseli M. W.
Bressan e Elisane T. Azevedo. Diretor do Colégio Cenecista Presidente
Kennedy: Sr. Ricardo Carvalho Rodrigues. Após apresentação dos membros
do Conselho, Rozeli falou sobre a importância, o papel e a responsabilidade de
cada membro em representar a sociedade civil, trazer as demandas e as
necessidades, bem como apontar o potencial e as manifestações culturais de
cada região. Rozeli falou como o Departamento pretende atuar junto ao
Conselho e que as informações serão passadas a todos os membros utilizando
várias formas de comunicação: página no Facebook Cultura Campo Largo e
Grupo do Conselho, e-mail, whatsApp e no site da Prefeitura Municipal. Josi
pediu a palavra e questionou sobre a demora da divulgação da foto da Posse
do Conselho na mídia local. Rozeli explicou o que ocorreu: falta de internet,
mudança da equipe para outro endereço, outras questões de ordem estrutural
e falta de equipamentos para atender a demanda do Departamento. As fotos
foram feitas pelo funcionário do Setor de Comunicação da Prefeitura e fica
sobre a responsabilidade deste setor a divulgação de eventos, comunicados e
ações do Departamento. Rozeli informou que o Setor Administrativo do
Departamento mudou para o novo endereço e aguarda instalação de telefone e
internet. Retomando a pauta, falou sobre os documentos do Conselho, que
serão disponibilizados e que é fundamental conhecê-los para então prosseguir
com o processo de eleição para presidente e demais atribuições deste
conselho. Os membros presentes se comprometeram em ler o regimento e
assinalar dúvidas para a próxima reunião. Foi solicitado ao grupo, sugestão de
datas para as próximas reuniões e ficou acordado que serão nas segundasfeiras, na segunda semana do mês. Quanto ao local, provavelmente será
realizada na sala de reuniões do Antigo Fórum, junto ao Departamento de
Cultura. Rozeli fez um breve comentário sobre: Sistema Municipal de Cultura,
Plano, Fundo e Indicadores de Cultura e disse que serão necessários outros
encontros para que todos possam tomar ciência destas questões. As
conselheiras Emilene e Josi comentaram de um Curso sobre Sistema de

Cultura oferecido pelo Ministério da Cultura. A senhora Josi disse não ter
localizado Campo Largo no Sistema Nacional de Cultura. Imediatamente foi
verificado e esclarecido que Campo Largo aderiu ao Sistema Nacional de
Cultura em 24 de julho de 2013. O curso será oferecido apenas para
municípios com até 50 mil habitantes e que ainda não aderiram ao Sistema de
Cultura. Rozeli comentou da participação de Campo Largo no Fórum dos
Gestores de Curitiba e Região Metropolitana. Neste encontro, nos certificamos
que o nosso município teve avanços em relação aos demais, pois já possui Lei
do Sistema Municipal de Cultura e suas obrigatoriedades como: Conselho
Municipal de Cultura e o Plano de Cultura: resultado de Conferências e Fórum
junto à sociedade civil. Será retomado e cabe a este conselho validá-lo para
então transformá-lo em Lei. Quanto ao Fundo de Cultura, estamos aguardando
CNPJ e abertura de conta corrente. Sobre o Sistema de Indicadores, teremos
mais dificuldades devido à precariedade de equipamentos de informática e
funcionário apto para exercer esta função. Rozeli informou que o Estado do
Paraná está em processo de Conferências e Fóruns para eleição do Conselho
Estadual de Cultura. Lindamir solicitou ao Diretor Ricardo que relatasse o
projeto que está desenvolvendo com seus alunos no Museu Histórico de
Campo Largo. Segundo ele, os alunos estão motivados, adquiriram jalecos,
luvas e máscaras para desenvolverem suas atividades no Museu. Ricardo
relatou a experiência vivenciada, o interesse dos alunos em busca de
informações das peças do acervo, dos procedimentos técnicos para a
execução deste projeto, registro do acervo, entre outros. Ricardo reforça a ideia
de transformar o Museu em um “Museu Vivo”, dinâmico com a participação de
comunidade. Comentou do site criado e atualizado pelo Colégio Cenecista
Presidente Kennedy “Museu Virtual” onde as pessoas podem interagir,
passando informações referentes ao acervo elaborado pelo Colégio. Feito os
agradecimentos e nada mais a tratar, deu-se por encerrada a primeira reunião
do Conselho Municipal de Política Cultural de Campo Largo. A presente ata vai
por mim assinada. Campo Largo, 19 de abril de 2017. Rozeli do Rocio Cosmo
Massinhã,

