
Ofício 117/2022
Curitiba, 06 de julho de 2022

Ao / À
Ilmo Sr João Evaristo Debiasi - Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura;
Ilmo Sr Igor Halter - Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Estadual de Cultura
(CONSEC);
Ilmo Sr. Danilo Buss - Membro da Comissão Eleitoral do CONSEC;
Ilma Sra Adriane dos Santos - Membra da Comissão Eleitoral do CONSEC.

O Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão do Estado do
Paraná (SATED PR), sendo uma entidade representativa das áreas de teatro, dança, circo,
ópera e audiovisual e considerando:

1 - Aberto o prazo de indicações, inscrições e eleição para importante ocupação de
cadeiras no Conselho Estadual de Cultura;

2- A representatividade do SATED-PR nos setores citados acima pensando não só
na necessidade de termos conselheiros/as/es atuantes, mas que sejam de representantes
não só de Curitiba e Região Metropolitana, mas do Estado de forma abrangente;

3- Que o prazo para as inscrições dos candidatos setoriais/área cultural tenha sido
de 01/07/2022 08:00 à 06/07/2022 17:50;

4- No ato da inscrição não estava sendo possível concluir a inscrição só com as
informações contidas no Regulamento disponível no Diário Oficial: a) cópia do RG e do CPF
ou CNH; b) cópia do comprovante de residência (contas de água, luz, telefone, TV por
assinatura, correspondência bancária ou documento equivalente emitido por órgão oficial);
c) texto de intenção quanto à candidatura (conforme modelo); d) currículo contendo
informações de atuação na área cultural (conforme modelo). Sendo assim, muitas
inscrições demoraram para serem concluídas ou não foram concluídas por, ao tentar enviar,
o sistema solicitar informações como PIS/PASEP que deveria ser atualizada em outro
sistema já cadastrado anteriormente;

5 - Que, em decorrência do relatado no item anterior a inscrição de alguns dos
candidatos já indicados e aprovados em reunião aberta do SATED-PR, tiveram suas
inscrições prejudicadas;

Solicitamos gentilmente:

A prorrogação do período das inscrições de candidatos/as/es para compor o
CONSEC - biênio 2022-20244 - pelo período de mais 48h (quarenta e oito horas)
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compreendendo o período extra de inscrição de 08/07/2022 às 00h01 (meia noite e um
minuto) até 09/07/2022 às 23h59 (vinte e três horas  e cinquenta e nove minutos).

Reforçamos a importância do Conselho Estadual de Cultura e de conseguirmos ter
representatividade e todas as cadeiras preenchidas para um trabalho mais efetivo e
satisfatório para a classe artística paranaense e comunidade em geral.

Contamos com a compreensão e colaboração,

Atenciosamente,

___________________________
Raquel Rizzo

Presidente Interina SATED-PR
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