
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 
CULTURAL DE LONDRINA REALIZADA EM 02/03/2020  
 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte, com início às dezenove horas e 

trinta minutos, em segunda convocação, realizou-se a reunião do Conselho Municipal 

de Política Cultural, no Auditório Vilanova Artigas da Secretaria Municipal de Cultura, 

biênio, dois mil e dezenove a dois mil e vinte e um, cujos membros foram nomeados 

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. Após abertura da 

reunião pela presidente seguiu-se a discussão dos pontos de pauta: 1. Organização 

administrativa das reuniões – após discussão entre os membros do Conselho, ficaram 

aprovadas as seguintes diretrizes: a  forma de convocação das reuniões será feita 

através de  email institucional, sem a necessidade de emissão de ofício com a pauta;  

alteração do horário das reuniões 1ª convocação às 18h45 e 2ª convocação às 19h;  

regimento – revisão de dispositivos: periodicidade das reuniões para mensais, 

definição de prazo para o envio de pedidos de pauta para as reuniões do CMPC, entre 

outros. Ficou estabelecida a criação de um Grupo de Trabalho para  a discussão do 

tema “Estudo do Regimento e apresentação de propostas de mudança”, vão integrar 

este grupo os conselheiros: Edvaldo Manoel dos Santos Jr, Nenê Jeolás, Maria Luisa 

Alves Fontenele e Solange Cristina Batigliana; criação de  grupo de mensagens 

instantâneas – exclusivo para recados do administrador; perfil do Conselho e das 

Câmaras Setoriais na Plataforma LondrinaCultura. Foi também discutidos e aprovado a 

formação de dois outros grupos de trabalho: “Estratégias de Comunicação Cultural” – 

membros Danieli Pereira, Zuila de Oliveira, Rosimari B. Calzavara, Caio Cesaro e Marcel 

A. Morato, também a participação de novas conselheiras Amanda Mori  e Regiane; e 

“Estudo de Pontos da Conferência e Plano Municipal de Cultura” – membros Marcel 

Morato, Leda Araújo, Regina Alegro, Edvaldo Manoel dos Santos Jr, Valéria Mendonça 

Barreiros, Fatima Santos, Maria Luisa Alves Fontenele e Solange Cristina Batigliana. 

Ainda sobre prazo para encaminhamento de pontos de pauta, foi feita a sugestão de 

que as câmaras setoriais devem remetê-los até a 2ª feira anterior à reunião. Esta 

sugestão será analisada pelo Grupo de Trabalho específico. 2. Ofício Setorial de 

Cinema – neste ofício há o informe sobre a renúncia do titular e suplente da área do 

Cinema e a indicação de Luciano Paschoal e Renato Oliveira. A discussão foi feita sobre 

a possibilidade deste tipo de indicação, uma vez que a lei 11535/12 estipula a 

necessidade de eleições. O secretário Caio Cesaro lembra da necessidade de 

convocação e eleição nas câmaras para que possa ser possível a indicação. Foi 

discutida a necessidade de que a Comissão Eleitoral tome providências para  a eleição 

de conselheiros das áreas/regiões: Leste, Sul, Cinema, Capoeira e Distritos. A 

Comissão, que está realizando as eleições suplementares, fará a articulação para a 

definição de datas, horário e local para a realização de assembleias para as áreas em 

vacância de titulares/suplentes e de suplentes. 3. Parecer PGM – nomeação Mel 

Campus – foi apresentado parecer da Procuradoria Geral do Município que indica a 



impossibilidade de posse da representante da área do Teatro, tendo em vista a 

restrições  da Justiça Eleitoral. 4. Apresentação de resultados das eleições 

suplementares – foram apresentadas as conselheiras eleitas  Regiani e Amanda. 5.  

Indicação de membros para a Comissão de Análise de Projetos Culturais – CAPC – não 

foram feitas indicações. Na sequência foram feitos os informes: a. O Secretário lembra 

sobre a necessidade de discussão de artigo da Lei  Orgânica do Município que trata 

sobre a participação em conselhos, principalmente no tocante a deliberação de 

assuntos estratégicos das diversas políticas públicas; b. O ofício do CMPC que 

responde o pedido de parecer para o projeto de lei Roda Livro foi encaminhado à 

Câmara de Vereadores; c. Foi feito convite para visita à exposição Coração e Memória 

Vila Rica que está no Museu Histórico Pe. Carlos Weiss; d. Foram feitas várias 

tentativas de agendamento de reunião, para tratar sobre reposição de servidores, com 

o Prefeito e que restaram infrutíferas; f. Foi feito convite para o projeto Literatura e na 

Biblioteca, que irá iniciar-se na próxima semana; g. A Batalha de Rimas Londrina irá 

ocorrer no Canto do MARL, no próximo dia 15 de março; h. Foi feito informe sobre o 

andamento das obras na Biblioteca Pública Municipal “Prof. Pedro Viriato Parigot de 

Souza” e no Museu de Arte.   Nada mais havendo, às 21h30, deu-se por encerrada a 

reunião, secretariada por mim, Maria Luisa Alves Fontenelle, 2ª Secretária, cuja ata 

lavrei e datei e será submetida à aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural 

na próxima reunião. 

 

 

 

 

 

 

 


