
 

EDITAL Nº 001/2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, E A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA DE UNIÃO DA VITÓRIA TORNA PÚBLICO O 
CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES, TITULARES E 
SUPLENTES, DA SOCIEDADE ARTÍSTICA/CULTURAL PARA 
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL CULTURA DE UNIÃO DA 
VITÓRIA/PR. 

 De acordo com o art. 2º da Lei Municipal nº 4998, de 22 de setembro de 2021, 

a qual dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura, Conselho Municipal de 

Cultura, Conferência Municipal de Cultura e Fundo Municipal de Cultura, Plano 

Municipal de Cultura e Sistema Municipal de Informações e Indicadores do 

Município de União da Vitória, constitui instrumento de articulação, gestão, 

fomento e promoção de políticas públicas de cultura, tendo como essência a 

coordenação e cooperação com vistas ao fortalecimento institucional, à 

democratização dos processos decisórios e à obtenção de economicidade, 

eficiência, eficácia e efetividade na aplicação dos recursos públicos.  

A cultura é um direito fundamental do ser humano, devendo o Poder Público 

Municipal prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, no âmbito 

do município de União da Vitória. É responsabilidade do Poder Público Municipal, 

com a participação da sociedade, planejar e fomentar políticas públicas de 

cultura, assegurar a preservação e promover a valorização do patrimônio cultural 

material e imaterial do Município de União da Vitória e estabelecer condições 

para o desenvolvimento da economia cultural, considerando em primeiro plano 

o interesse público e o respeito à diversidade cultural. O Conselho Municipal de 

Cultura de União da Vitória é um dos principais espaço de participação social 

institucionalizada. Assim, a Prefeitura do Município de União da Vitória e a 

Secretaria Municipal da Cultura, torna público, o período de inscrições para a 

candidatura ao Conselho Municipal de Cultura.  

1. DO OBJETO  

Constitui objeto do presente Chamamento a Eleição de 

Representantes, Titulares e Suplentes, da sociedade artística cultural com 

atuação nas suas respectivas áreas, No Biênio 2022/2024, tem  como objetivo 



a composição dos membros do Conselho Municipal de Cultura de União da 

Vitória, conforme destaca a Lei 4.998/2022 no CAPÍTULO IV o Conselho 

Municipal de Cultura e Art. 14 – ...destinado a garantir o pleno exercício dos 

agentes  culturais e acesso do cidadão às fontes de cultura, para a composição 

dos membros do Conselho Municipal de Cultura de União da Vitória. 

2. DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 

CULTURAL  

Compete ao Conselho Municipal de Cultura de União da Vitória: 

I - Assessorar na formulação do plano municipal Cultura; 

II - Apoiar as promoções e as manifestações culturais de União da Vitória-PR; 

III - Promover a defesa, a conservação e a valorização do patrimônio e acervo 

cultural do Município; 

IV - Aprovar projetos e programas culturais para os fins, de acesso ao Fundo 

Municipal para o desenvolvimento de atividades culturais de União da Vitória-

PR; 

V - Emitir parecer em processo de tombamento de patrimônio histórico e cultural 

do Município; 

VI - Promover fóruns, debates, estudos e seminários sobre temas ligados à área   

cultural; 

VII - Participar da elaboração da proposta orçamentária destinada à execução 

da   política cultural. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

Os interessados em participar do processo de seleção para o Conselho 

Municipal de Cultura de União da Vitória, pode se inscrever  entre o dia 07 a  16 

de novembro de 2022, acessar os formulários que se encontram em anexo no 

referido edital, entregar  preenchido na Secretaria Municipal de Cultura, 

localizada na Av. Abilon de Souza Naves, 362 – São Cristóvão, ou encaminhar 



no E-mail: cultura@uniaodavitoria.pr.gov.br, obedecendo aos critérios do 

presente edital. 

a) Documentos CPF - RG 

b) Comprovante de residência no município de União da Vitória; 

c) Formulário de inscrição de candidato a CONSELHEIRO representante 

da sociedade artística-cultural devidamente preenchido, incluindo  

Declaração de Ausência de Impedimentos e declaração de não ocupar 

cargo de confiança ou comissionado na administração pública municipal, 

inclusive indicando uma única área de atuação que deseja representar.  

Poderá se inscrever para participar do processo eleitoral, nas condições de 

candidato a CONSELHEIRO, idade de 18 anos completo, atuante nas áreas da 

expressão cultural no município de União da Vitória pode participar, desde que 

seja indicado por uma entidade ou organização que desenvolva atividades 

culturais. 

A) DOS SEGMENTOS DOS CARGOS PARA COMPOSIÇÃO 

 A eleição para composição do Conselho Municipal de Cultura de União da 

Vitória ocorrerá para os cargos listados abaixo de maneira que se possa 

completar 05 (cinco) representantes da sociedade artística-cultural e 05 (cinco) 

suplentes. 

I - Teatro e Circo; 

II - Música; 

III - Literatura e História; 

IV - Artes Plásticas; 

V - Artes Cinéticas (cinema, vídeo e fotografias); 

VI - Patrimônio Histórico, Documental, Cultural, Filatelia e Numismática; 

VII - Folclore e Etnia; 

VIII - Artesanato; 



IX – Dança 

X  - Moda, Design e Arquitetura 

Caso algum segmento não tenha nenhuma inscrição para representatividade 

no Conselho, tal cadeira será automaticamente substituída pelo segmento com 

maior número de inscrições. O candidato poderá ser votado por todos os 

eleitores qualificados a participar do processo para escolha do membro do 

Conselho, mas somente poderá se candidatar a uma das áreas culturais acima 

descritas. 

B) Das áreas acima citadas, serão classificados para conselheiros da 

cultura, os representantes: 

I – 01 (um) representante do campo do Patrimônio (setores: patrimônio material 

e imaterial, arquivos e museus) do município de União da Vitória-PR e, e seu 

respectivo suplente; 

II – 01 (um) representante do campo das Expressões Culturais (setores: 

artesanato, culturas populares, indígenas, afro-brasileiras, artes visuais e arte 

digital) do município de União da Vitória – PR e,  e seu respectivo suplente; 

III – 01(um) representante do campo das Artes de Espetáculo (setores: dança, 

música, circo e teatro) do município de União da Vitória e, e seu respectivo 

suplente; 

IV – 01(um) representante do campo do Audiovisual, Livro, Leitura e Literatura 

(setores: cinema e vídeo, publicações impressas e mídias impressas) do 

município de União da Vitória - PR, e seu respectivo suplente; 

V – 01(um) representante do campo das Criações Culturais e Funcionais 

(setores: moda, design e arquitetura) do município de União da Vitória-PR e, e 

seu respectivo suplente. 

4.  DA FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

CULTURA 

O Conselho Municipal de Cultura de União da Vitória é formado paritariamente 

por 10 (dez) membros titulares, sendo 05 (cinco) representantes da sociedade 



civil, eleitos pela forma deste edital e 05 (cinco) do poder público municipal, que 

são indicados pelas Secretarias Municipais. Para cada membro titular haverá 

um membro suplente, que o deverá substituir em seus impedimentos 

temporários e o sucederá em caso de vacância do cargo, 

O período de vigência do mandato, com a mesma periodicidade para o Governo 

e para a Sociedade Civil, e em conformidade com art. 18 da Lei Municipal nº 

4.998, de 22/12/2021, os integrantes do Conselho que representam a 

Sociedade Civil, são eleitos democraticamente e têm mandato renovável, uma 

vez, por 2 anos. Os representantes da Sociedade Civil não poderão se inscrever 

para a vaga se ocupar cargos de confiança ou em comissão na administração 

pública municipal. 

Os Conselheiros não serão remunerados no exercício de suas funções, 

consideradas de relevante interesse público para o Município. Será considerado 

extinto o mandato de Conselheiro em caso de morte, renúncia ou ausência, sem 

justificativa comprovada, em 3 (três) reuniões consecutivas. O mandato extinto 

será preenchido pelo suplente, devendo o setor de onde este for originário 

proceder à escolha de novo suplente, para o tempo remanescente. Aplica-se o 

disposto neste artigo também ao conselheiro suplente, quando este por 

ausência justificada do conselheiro titular tiver a incumbência de substituí-lo. 

5. DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

Os documentos serão avaliados pela Comissão Organizadora, composta por 4 

(quatro) membros, sendo 3 (três) funcionários da Secretaria Municipal de 

Cultura e 1 (um) da Administração da Prefeitura Municipal de União da Vitória, 

a saber:  

- Lindamir de Fátima Varela – Secretária Municipal de Cultura de União da 

Vitória;  

- Ricardo Sommer:- Diretor municipal de Cultura de União da Vitória; 

 - Liamar Aparecida da Silva – Assistente Social da Secretaria da Cultura de 

União da Vitória; 

- Daniele Borges - Administração 



 Em 14 de novembro de 2022, será publicada, no site da Prefeitura 

(www.uniaodavitoria.pr.gov.br), e nas redes sociais da Secretaria Municipal de 

Cultura a lista com o nome de todos os candidatos inscritos habilitados ao pleito. 

São atribuições da Comissão Organizadora:  

I. Monitorar o cumprimento desde edital e dos atos normativos 

complementares dele decorrentes; 

II. Receber pedidos de inscrição dos interessados;  

III. Resolver os casos de ordem das eleições; 

IV. Fazer a contagem dos votos no dia da assembleia / eleição; 

V. Resolver os casos omissos.  

 

6. DA REMUNERAÇÃO  

Os membros do Conselho Municipal de Cultura não receberão nenhum 

benefício de qualquer espécie pelas funções desempenhadas, sendo 

considerado serviço público relevante. 

7. DA ELEIÇÃO 

 A eleição dos conselheiros será por ASSEMBLEIA PÚBLICA E VOTO 

PRESENCIAL, no dia 17 de novembro de 2022 das 13h30min às 17h00 no 

Auditório da Estação União, na Praça Visconde de Nácar. Na cédula eleitoral 

deverá constar o nome de todos os candidatos, seus nomes artísticos e suas 

respectivas áreas de atuação, cada eleitor deverá votar em apenas 01 (um) 

candidato de cada segmento artístico. 

8. DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

Imediatamente antes do início do pleito, diante de todos, será verificada a 

inexistência de qualquer voto dentro da urna, que deverá estar vazia, e, no 

horário determinado, dar-se-á início à recepção de votos. A apuração de votos 

será pública, realizada no mesmo local da votação, e se iniciará imediatamente 

após seu término. Após o término da votação, a COMISSÃO ORGANIZADORA 

realizará a contagem de votos e declarará o resultado da eleição, fazendo-o 

constar em ata, que será tornada pública. Serão considerados eleitos, na 



condição de titulares, os candidatos mais votados em cada área cultural de sua 

respectiva representação e serão suplentes aqueles cuja votação ficar mais 

próxima dos eleitos como titulares, para cada respectiva área de representação. 

Em caso de empate, em qualquer dos votos para os interessados em respectiva 

área cultural, será escolhido o candidato que tiver maior tempo de atuação na 

respectiva área cultural escolhida, e permanecendo o empate, aquele com 

maior idade. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 A qualquer tempo poderá ser alterada, suspensa ou cancelada a lista de 

candidatos que não atenderem às exigências estabelecidas neste Edital. Os 

candidatos ou interessados no chamamento serão responsáveis em qualquer 

época, pela fidedignidade e legitimidade das informações constantes nos 

documentos apresentados. Quaisquer informações adicionais que se façam 

necessárias para o cumprimento deste Edital serão prestadas pela COMISSÃO 

ORGANIZADORA. 

Este EDITAL e seus anexos estarão disponíveis no Site Oficial da Prefeitura do 

Município de União da Vitória, para serem baixados pelos interessados no 

endereço: http://www.uniaodavitoria.pr.gov.br, e também pode retirar o 

formulário na Secretaria  

Municipal da Cultura de União da Vitória, localizada no endereço Rua: Abilon 

de Souza Naves, 362 – Distrito de São Cristóvão – União da Vitória, telefone: 

(42) 3522 7157.   União da Vitória, 2022. 

_____________________________________ 

Lindamir de Fátima varela 

Secretária municipal de Cultura 

 

 

 

 



ANEXO I 

 Modelo de formulário on-line de dados pessoais. 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE CONSELHEIROS PARA COMPOR O 
CONSELHO MUNICIPAL CULTURA DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 MODELO DE FORMULÁRIO ONLINE DE DADOS PESSOAIS 
NOME COMPLETO: 
NOME ARTÍSTICO: 
NASCIMENTO:         /         /            (DD /MM /AAAA) 
CPF: RG: 
ENDEREÇO: Nº 
COMPLEMENTO: CIDADE: CEP: 
CONTATOS 
TELEFONE FIXO: CELULAR: 
E-MAIL: 
INDICAR AS ÁREAS ESPECÍFICAS 

( )Teatro e Circo; 

( )Música; 

( )Literatura e História; 

( )Artes Plásticas; 

( )Artes Cinéticas (cinema, vídeo e fotografias); 

( )Patrimônio Histórico, Documental, Cultural, Filatelia e Numismática; 

( )Folclore e Etnia; 

( )Artesanato; 

( )Dança 

( )Moda, Design e Arquitetura  
EXPERIÊNCIA NAS ÁREAS ESPECÍFICAS CURRICULARES 
( ) IGUAL OU SUPERIOR A 10 ANOS 
( ) ENTRE 5 E 10 ANOS 
( ) INFERIOR A 5 ANOS 

NÚMERO DE ANOS DE ATUAÇÃO NAS ÁREAS 
ESPECÍFICAS CURRICULARES: (_____) 
 
 

 

 

 

 



ANEXO II 

  

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Eu,_____________________________________________________________ 

CPF n° ____________________________, e RG/Órgão Expedidor/UF 

_________________________________, declaro, para fins de participação no 

edital 001/2022 de credenciamento para composição do Conselho Municipal Cultura 

de União da Vitória/PR. declaro que: 

a) Li e estou de acordo com edital acima citado e cumprirei as exigências e 

prazos estabelecidos; 

b) Executarei as atividades a mim atribuídas no Conselho Municipal de Cultura;  

c) Estou ciente que qualquer descumprimento do que está previsto no edital 

acarretará no desligamento do mandato de conselheiro; 

d) Que não possuo nenhum dos impeditivos constantes no item 3 do referido 

edital. 

União da Vitória,________________, ____de ____________ de 2022. 

 

______________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

DECLARAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO 

Eu, ___________________________________________________________                                              

portador (a) da Cédula de Identidade Nº ______________________________   

Órgão Expedidor ________________UF____     CPF Nº_________________                             

residente na _______________________________Bairro________________       

Cidade________________, UF____, CEP__________,Telefone___________ 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que não exerce o 

cargo, função ou emprego em órgão da administração pública direta ou indireta, 

seja ela federal, estadual ou municipal. 

 Por ser a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelas 

declarações acima e assino a presente declaração. 

  

 

 

______________________________________________ 

Local Data Assinatura  

     


