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Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, com início às 4 

dezenove horas, em segunda convocação, realizou-se a reunião extraordinária 5 

do Conselho Municipal de Política Cultural por teleconferência, através da 6 

Plataforma Google Meet. Esta reunião foi convocada com a seguinte pauta 7 

única: 1. Nova publicação dos Editais de Credenciamento do "Programa 8 

Londrina - Cultura Faz História", com recursos da Lei de Emergência Cultural 9 

Aldir Blanc. O presidente do Conselho, Edvaldo Manoel dos Santos Junior, faz 10 

uma explanação sobre os últimos dias de trabalho após a reunião ordinária do 11 

Conselho realizada no dia dezesseis de novembro e reitera a necessidade de 12 

uma nova publicação dos editais de credenciamento da Lei Aldir Blanc tendo em 13 

vista ainda o grande volume orçamentário, uma vez que não houve a totalidade 14 

de inscrições previstas em alguns editais e, tendo em vista principalmente as 15 

dificuldades econômicas enfrentadas pelo setor cultural em decorrência da 16 

pandemia. Tal solicitação foi encaminhada por ofício para a Secretaria em nome 17 

do Conselho Municipal de Política Cultural e a ratificação do ofício será colocada 18 

em votação até o final desta reunião. O Secretário de Cultura, Caio Julio Cesaro, 19 

destaca o diálogo democrático durante todo processo de acompanhamento e 20 

implementação da lei no Município. Coloca que nas discussões realizadas até 21 

então vínhamos utilizando o termo de republicação dos editais. E faz a correção 22 

que o termo correto e uma nova publicação dos editais 003 e 004 referentes à 23 

coletivos culturais, empresas, microempresas e entidades, uma vez que o 24 

número de inscritos foi inferior a quantidade de vagas que os editais ofereciam, 25 

gerando a possibilidade da abertura de novas publicações dentro destas linhas 26 

específicas. Então desta forma, a secretaria confirma que novos editais serão 27 

lançados. Algumas perguntas foram realizadas pela comunidade cultural 28 

presente na reunião, relacionadas a questões técnicas e quantitativas dos editais 29 

até então lançados e devidamente respondidas pelo Secretário Caio Julio 30 

Cesaro. O presidente do Conselho relata que pelo ofício encaminhado para a 31 

Secretaria havia sido feito uma proposta de divisão dos recursos dos editais que 32 

não tiveram a totalidade de inscrições previstas. Porém isso não será cumprido 33 

da forma proposta, pois no Edital 002 que contempla pessoas físicas, 34 



empresários individuais e microempreendedor individual não há vagas 35 

excedentes. Totalizando essas três categorias somam-se 259 inscrições, sendo 36 

que para este edital haviam 260 vagas disponíveis. Sendo assim, os novos 37 

editais que serão publicados contemplarão o saldo restante das vagas de 38 

inscrições de cada edital separadamente, sendo eles coletivos culturais e 39 

também o edital que contempla entidades, microempresa e empresas de 40 

pequeno porte. Foi encaminhada então a votação para ratificação do ofício 41 

enviado em regime de urgência pelo Conselho para a Secretaria de Cultura 42 

solicitando uma nova publicação dos editais de credenciamento da Lei Aldir 43 

Blanc e em regime de votação o ofício foi aprovado por unanimidade pelo 44 

quórum presente.  Nada mais havendo, às vinte horas e dezoito minutos, deu-45 

se por encerrada a reunião, secretariada por mim, Danieli Pereira da Silva, Vice 46 

Presidenta do Conselho, cuja ata lavrei e datei e será submetida à aprovação do 47 

Conselho Municipal de Política Cultural na próxima reunião.  48 


