
. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE

POLÍTICA CULTURAL DE LONDRINA REALIZADA EM 28/10/2019.

.   Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, com início às

dezenove  horas  e  quinze  minutos  em  segunda  convocação,  realizou-se,  no
auditório Vilanova Artigas da Secretaria  Municipal  de Cultura – antiga Casa da
Criança -, reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, biênio dois
mil e dezessete a dois mil e dezenove, cujos membros foram nomeados através do
através do Decreto nº  1260, de onze de outubro de 2019,  publicado no Jornal
Oficial  do Município nº  3907,  de dezesseis de outubro do corrente ano,  com a
presença  dos  conselheiros  empossados,  constantes  da  Ata  de  Posse.  Após  a
posse  dos  conselheiros  eleitos,  ocorrida  às  18h30m  do  mesmo  dia,  por

unanimidade dos presentes, foi declarada aberta a primeira reunião. A reunião foi
conduzida inicial e provisoriamente pelo Secretário de Cultura Caio Julio Cesaro. O
Secretário fez a apresentação do Regimento Interno do Conselho e, cumprindo o
primeiro  ponto  de  pauta,  encaminhou  a  eleição  do  Núcleo  Organizador  do
Conselho  que,  conforme  dispõe  o  Regimento  Interno,  deve  ser  realizada  na
primeira reunião ordinária  após a posse dos Conselheiros.  Por  unanimidade,  a
plenária decidiu que seria feita a indicação provisória do Núcleo Organizador e que,
após a posse do restante dos conselheiros, seria realizada uma nova eleição. O
Secretário Caio Cesaro ponderou que a secretaria não se candidataria às funções
do  Núcleo,  mas  sugeriu  que  um  Conselheiro  representante  do  Poder  Público
ocupasse a função de 1º Secretário(a), conforme ocorreu nos últimos mandatos,
para facilitar o acesso, elaboração e gerenciamento de documentos. Sugeriu para
esta função o nome da Diretora de Incentivo a Cultura Sonia Regina Aparecido, o
qual foi acatado unanimemente pela plenária. Na sequência, foi encaminhada a
forma de escolha do restante da composição no Núcleo Organizador, decidindo-se
por candidaturas individuais (8 votos) em detrimento de candidatura por chapa (2
votos); que seriam eleitos o presidente (mais votado), o vice-presidente (2º mais
votado) e o 2º secretário (3º mais votado); e que os conselheiros poderiam votar
em  mais  de  uma  pessoa.  O(a)s  conselheiros(as)  que  se  candidataram  foram:
Valéria  Mendonça  Barreiros,  Juarez  Barbosa  dos  Santos,  Fátima Carneiro  dos
Santos e Flávia Quintanilha. Após a votação, o Núcleo Organizador foi composto
da seguinte forma: Valéria Mendonça Barreiros como presidente, tendo recebido
14  votos;  Juarez  Barbosa  dos  Santos,  como  vice-presidente,  com 09  votos;  e
Fátima Carneiro dos Santos, como 2ª Secretária, com 08 votos; Flávia Quintanilha
obteve 04 votos. Composta a mesa com o Núcleo Organizador, passou-se assim
sobre  ao  segundo  ponto  de  pauta,  sendo  chamada  Solange  Batigliana  para
apresentar  o  Relatório  da  IX  Conferência  de  Cultura.  Foram  apresentados  os
principais  pontos  aprovados  na  Conferência,  e  ficou  acordado  que  seria
encaminhado por e-mail o Relatório na íntegra para leitura de todos. A plenária
manifesta  que  só  após  esta  leitura  do  Relatório  pelos  conselheiros  seriam
iniciadas  as  discussões  e  a  criação  de  comissões  temáticas  para  trabalhar  as
questões  levantadas.  A  seguir,  a  presidente  abriu  para  manifestação  quanto  à
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fixação do dia de reunião do Conselho. Após várias manifestações, foi  mantida
para toda primeira segunda-feira do mês. Como a primeira segunda-feira do mês
de novembro está próxima, a fim de estender mais esse prazo para possibilitar a
posse dos demais conselheiros eleitos, por votação ficou definida como data da
próxima reunião o dia 18/11/2019, com 09 votos, contra 05 votos para o dia 25/11.
Foi  ainda  levantada  a  questão  de  que  existem  cadeiras  que  não  elegeram
representantes (Regiões Norte,  Leste e Oeste,  Distritos e Capoeira).  Foi  criada
uma  Comissão  Eleitoral  com  os  conselheiros  Edna  Aguiar,  Marcel  Alvarenga
Morato e Flávia Quintanilha para a organização destas eleições suplementares. Foi
sugerido que as reuniões sejam realizadas nas próprias regiões e não na sede da
Secretaria de Cultura, para propiciar maior adesão. Ficou definido que a comissão
deverá  apresentar  na  próxima  reunião  uma  proposta  para  realização  dessas
eleições.  Nada  mais  havendo,  às  20h40m,  deu-se  por  encerrada  a  reunião,
secretariada por mim, Sonia Regina Aparecido, 1ª Secretária, cuja ata lavrei e datei
e  será  submetida  à  aprovação  do  Conselho  Municipal  de  Política  Cultural  na
próxima reunião ordinária.
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