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Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, com início às dezenove 4 

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

Municipal de Política Cultural por teleconferência, através da Plataforma 6 

Google Meet. Esta reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Aprovação 7 

da ata da reunião ordinária de abril (arquivo anexo); 2. Apresentação do projeto 8 

Revitalizarte, com a presença do proponente, Victor Henrique de Santana e da 9 

diretora executiva, Jéssica Delfim Santos Luiz (release do projeto anexo) 10 

3. Referendo do manifesto "Mutirão de Londrina pela vida e contra o 11 

coronavírus" (arquivo anexo); 4. Lei Aldir Blanc e Editais do Promic 2021: 12 

perspectivas e estudos do GT Medidas Emergenciais (ofícios anexos). 13 

Informes:1. Decreto de nomeação da Conselheira Daniela Américo, para a 14 

Câmara Setorial de Capoeira: publicado no Jornal Oficial em 14/04/2021. Às 15 

19h o presidente, Edvaldo Manoel dos Santos, dá início à reunião, 16 

cumprimenta os presentes. A seguir passa a palavra para a vice-presidente 17 

Danielli Pereira para consulta da plenária quanto à aprovação da ata da 18 

reunião anterior. A ata é aprovada por maioria de votos, registram-se três 19 

abstenções. A seguir o presidente encaminha o segundo ponto de pauta e 20 

passa a palavra para Jéssica Delfim e Vitor Henrique, responsáveis pelo 21 

Projeto Revitalizarte, proposto para o Anfiteatro do Zerão. Os convidados 22 

cumprimentam os presentes, apresentam em ideias gerais a proposta do 23 

projeto, e a seguir respondem perguntas encaminhadas pelos conselheiros e 24 

demais participantes da reunião. O presidente do Conselho, encerra e 25 

agradece aos responsáveis pelo projeto Revitalizarte, mencionando que foi 26 

muito ilustrativa a presença deles nesta reunião. O presidente indica a inclusão 27 

de novo item de pauta, que foi soiicitado pela Diretoria de Incentivo à Cultura, 28 

para a indicação de membros para as Comissões de Análise. Na sequência, 29 

passa-se a submissão para  referendo do  manifesto "Mutirão de Londrina pela 30 

vida e contra o coronavírus". O apoio é referendado por maioria de votos, com 31 

quatro abstenções. O presidente Edvaldo Santos, apresenta o quarto ponto de 32 

pauta que são as questões que o GT Medidas Emergenciais apresenta sobre o 33 



recurso remanescente da Lei Aldir Blanc. Ele traz algumas das ideias de que o 34 

recurso seja usado para o fomento de pessoas fisicas; redução de valor para 35 

que pudesse ser beneficiado um número maior de artistas;  que o benefício 36 

tivesse um corte racial e/ou áreas culturais específicos; continuidade do 37 

progama Londrina: Cultura faz História e manutenção de valores. A conselheira 38 

Danieli Pereira diz que são boas propostas para a utilização destes recursos. A 39 

conselheira Valeria Barreiros também cumprimenta o resultado dos trabalhos 40 

do GT. O conselheiro Rogerio Ivano, se coloca a disposição para que possam 41 

ser feitas discussões com a universidade  sobre as questões que envolvem a 42 

discussão de cotas e de valorização do patrimônio imaterial. A conselheira 43 

Juareza fala sobre a importância de que os editais possam trazer esta 44 

consideração de cota para a população negra e indígena, e que este recurso 45 

remanescente seja para ela direcionado. Na sequência foi feito o 46 

questionamento sobre os trâmites para o lançamento dos editais do PROMIC. 47 

O secretário informa que os editais da modalidade Bolsa já foram 48 

encaminhados para análise da Procuradoria Geral do Município e que serão 49 

disponibilizados para consulta pública nesta semana. Como último ponto, 50 

incluído da reunião, a conselheira Sonia Regina apresentou o pedido para a 51 

recomposição dos membros indicados nas comissões de análise. Como 52 

informe final, o presidente do Conselho ressalta a publicação do decreto de 53 

nomeação da conselheira de área da Capoeira, Dani Pinguim. Nada mais 54 

havendo, às 21h30, deu-se por encerrada a reunião, secretariada por mim, 55 

Solange Cristina Batigliana, 1ª Secretária, cuja ata lavrei e datei e será 56 

submetida à aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural na próxima 57 

reunião. 58 


