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No primeiro  dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, com início às 4 

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

Conselho Municipal de Política Cultural por teleconferência, através da 6 

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

Aprovação da atas das reuniões anteriores;  1. Comunicado de extinção de 8 

mandatos da Região Sul, Literatura e Comunicação e Mídia; 2. Apresentação 9 

do novo Secretário Municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini; 3. Grupo de 10 

Trabalho Medidas Emergenciais; 4. 10ª Conferência Municipal de Cultura e 11 

próximo decênio do Plano Municipal de Cultura.   O presidente, Edvaldo Santos 12 

Junior, abre a reunião, com o encaminhamento das atas da reunião  dos dias 13 

dezesseis e  vinte e três de novembro para análise e aprovação. Os 14 

conselheiros aprovam as atas. Em seguida passa-se  para o primeiro ponto de 15 

pauta, que é o comunicado da extinção de mandatos da Região Sul, Literatura 16 

e Comunicação e Mídia pela ausência de seus representantes nas reuniões, de 17 

acordo com o Regimento do Conselho. Após este ponto, seguiu-se com a 18 

apresentação de Bernardo Pellegini, novo Secretário Muncipal da Cultura. Ele 19 

inicia sua apresentação falando sobre a importância deste trabalho no 20 

momento histórico que a Cultura, artistas, produtores e fazedores vivem. Ele 21 

declara seu compromisso  com a política pública e com seu fortalecimento 22 

nesta gestão.  Expõe sua experiência como artista e produtor cultural, que 23 

participou de projetos e que acredita na cultura como fator de mudança de vida. 24 

Tem buscado ouvir as pessoas, artistas e produtores,  para trabalhar para que 25 

as diversas linguagens possam estar ativas e realizando um trabalho 26 

interdisciplinar com as diversas políticas públicas. Tem trabalhado para a 27 

retomada de expressões e linguagens populares,  informa que os próximos 28 

editais a serem lançados será para o Carnaval, nas suas diversas expressões. 29 

Finalmente, coloca a disposição em lançar um edital para a realização da 10ª 30 

Conferência de Cultura. O presidente do Conselho informa que ele e a vice-31 

presidente, Daniele Pereira, tiveram um primerio encontro com o secretário na 32 

última semana de janeiro para apresentação e para o início do trabalho. Fala 33 

sobre a importância deste novo momento em que ele, Bernardo Pellegrini, 34 



assume a secretaria e que os instrumentos possam ser mantidos e otimizados. 35 

Danieli Pereira fala sobre a importância da valorização do que foi construído ao 36 

longo do tempo e as transformações que a Cultura passou na cidade de 37 

Londrina. Edna Aguiar também fala sobre a necessidade de que a interlocução 38 

seja feita com o Conselho. Bernardo responde as manifestações  e reitera a 39 

importância de um pensamento de futuro na área da política cultural. Não quer 40 

fazer um trabalho desconectado dos grupos existentes na cidade e de seus 41 

representantes no Conselho. Ele se despede em virtude de outro compromisso 42 

assumido.  Sonia Regina pede a palavra para  informar que os Editais 003 e 43 

004 foram pagos em dezembro, e que o Edital 002 já foi parcialmente pago. 44 

Para a próxima semana estão sendo organizados os pagamentos restantes 45 

dos Editais 002, 005 e 006  até a próxima semana. Sergio Oliveira fala sobre as 46 

demandas da Região Sul e a importância do seu  atendimento pela 47 

Administração. Danieli Pereira retoma a fala para mencionar a importância da 48 

continuidade da discussão do Edital de Carnaval, que foi paralisada em função 49 

das providências da Lei Aldir Blanc. O presidente do Conselho solicita que 50 

fique consignado em ata, a  existência das Comissões de Análise dos projetos 51 

encaminhados ao PROMIC que são: CAPPE (Comissão de Analise de 52 

Programas e Projetos Estratégicos) e CAPC (Comissão de Análise de Projetos 53 

Culturais). Desta forma, não há necessidade da criação de novas comissões 54 

para análise de projetos.   Na sequência, o presidente inicia o  próximo ponto 55 

de pauta que trata sobre o Grupo de Trabalho de Medidas Emergenciais, a 56 

conselheira Valeria Barreiros menciona que o grupo se reuniu para avaliação 57 

do trabalho desenvolvido e,  também, para propor a continuidade da atuação 58 

em 2021. Na sequência, o Prof. Kennedy Piau apresenta as considerações do 59 

grupo de trabalho  que será anexado a esta ata, como se parte dela fossse. Na 60 

continuidade, o presidente do Conselho apresenta parecer técnico sobre 61 

descredenciamentos havidos no Edital 002/2020, que será anexado a esta ata 62 

como se parte dela fosse. Segue a votação dos documentos, o primeiro 63 

documento foi aprovado por unanimidade e o segundo foi aprovado por 64 

maioria, com abstenções.  Segue o último ponto de pauta que trata da X 65 

Conferência  e das eleições para o próximo mandato do Conselho Municipal de 66 

Política Cultural. O presidente sugere a criação de comissão temática para a 67 

preparação da X Conferência e para a discussão do Plano Municipal de 68 



Cultura. A conselheira Solange Batigliana sugere que seja formada a comissão 69 

preparatória da X Conferência, com a indicação de membros do Conselho e da 70 

Secretaria. A conselheira Valeria Mendonça sugere que o Plano Municipal seja 71 

avaliado pelas setoriais e que este estudo possa balizar a formação de um 72 

novo plano decenal. A conselheira Danieli Pereira fala sobre a importância da 73 

discussão do Plano Municipal como uma pauta fixa para as reuniões do 74 

Conselho.  O presidente, após todas as sugestões, coloca em votação a 75 

seguinte proposta: Criação de uma Comissão Temática para pesquisar ações 76 

relativas à X Conferência Municipal de Cultura e o próximo decênio do Plano 77 

Municipal de Cultura, a começar por uma avaliação dos relatórios das 78 

conferências anteriores e do atual Plano Municipal de Cultura vigente. Ficando, 79 

também, as Câmaras Setoriais incubidas de levantarem demandas e 80 

avaliações diversas. Devendo ser pauta permanente nas reuniões do 81 

Conselho. Proposta aprovada por unanimidade. O presidente do Conselho se 82 

coloca a disposição para a composição desta comissão. Também se colocam: 83 

Danieli Pereira, Zuila Oliveira, Irina Ratcheva  e Edna Aguiar. Os 84 

representantes da Secretaria Municipal de Cultura serão indicados pelo 85 

secretário. Fica aberta a possibilidade de participação  de outros interessados 86 

nesta comissão. Nada mais havendo, às 21h20, deu-se por encerrada a 87 

reunião, secretariada por mim, Solange Cristina Batigliana, 1ª Secretária, cuja 88 

ata lavrei e datei, e será submetida à aprovação do Conselho Municipal de 89 

Política Cultural na próxima reunião. 90 


