
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 
CULTURAL DE LONDRINA REALIZADA EM 06/07/2020  
 

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte, com início às dezenove horas, em 

segunda convocação, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política 

Cultural por teleconferência, através da Plataforma Google Meet. Esta reunião foi 

convocada com a seguinte pauta: 1. Indicação de membros à CAPC; 2. Grupos de 

Trabalhos: "Medidas Emergenciais", "Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc", "Estatuto do 

Regimento Interno", "Estratégias de Comunicação Cultural" e "Estudos de Pontos da 

Conferência e Plano Municipal de Cultura". INFORMES: - Situação do espaço Pavilon; - 

Eleições para cadeiras ociosas do Conselho; - Informes da SMC e  Aprovação das atas das 

reuniões realizadas no mês de junho.  O presidente abre a reunião tratando sobre o 

primeiro ponto de pauta que é a indicação de membros para a Comissão de Análise de 

Projetos Culturais (CAPC). Ele abre a apresentação informando que os currículos das 

pessoas  trazidas  pela Conselheira Zuila de Oliveira foram encaminhados através do email 

de convocação. O presidente fala sobre a importância das pessoas serem envolvidas com 

linguagens culturais e estarem dispostas a participar do processo de análise de projetos. 

Foram indicados pela plenária do CMPC: Antonella Oliveira (12 votos sim e 6 abstenções), 

Sandra Parra (14 votos sim e 6 abstenções).  Cenir Zemuner (10 votos não, 1 voto sim e 7 

abstenções),  Edicarlos Cardoso Junior (11 votos não, 2 votos sim e 6 abstenções), Larissa 

Maria Gomes Fernandes (12 votos não, 2 votos sim e 6 abstenções) Gladstone Santos 

(Toni) (12 votos não, 2 votos sim e 6 abstenções),  em razão da votação  não foram 

indicados pelos conselheiros.    Considerando que ainda não foram preenchidas todas as 

vagas que podem ser indicadas pelo CMPC (ainda faltam duas indicações para a CAPC), 

este ponto de pauta ficará aberto para a próxima reunião ordinária. A conselheira Sonia 

Regina informa também que a CAPPE precisa de uma indicação, em função da saída de um 

dos membros.  Na sequência segue o segundo ponto de pauta que trata dos grupos 

tématicos que foram sendo criados ao longo das reuniões. O presidente informa que este 

ponto tem a função de verificar o andamento dos trabalhos, pois é importante que os 

grupos possam trazer informações e subsídios para discussão do CMPC. Foi feita a 

proposta de suspensão dos Grupos de Trabalhos: "Estatuto do Regimento Interno", 

"Estratégias de Comunicação Cultural" e "Estudos de Pontos da Conferência e Plano 

Municipal de Cultura". Estes grupos podem suspender as suas atividades até o próximo 

mês, considerando as questões prementes que estão sendo tratadas pelos Grupos 

Temáticos:   "Medidas Emergenciais" e "Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc". Para o 

próximo mês os grupos devem apresentar uma proposta de coordenação para sua 

atuação. Fica também registrada a fusão dos grupos de  "Medidas Emergenciais" e "Lei de 

Emergência Cultural Aldir Blanc", que possuem os mesmos membros e tem realizado um 

trabalho intenso nestes últimos meses. Com este grupo fica também a questão da 

discussão do orçamento para a Secretaria Municipal de Cultura em 2021 e ações 

estratégicas para o tratamento deste ponto.  O presidente coloca, dado o volume de 

reuniões extraordinárias realizadas, a proposta de que sejam realizadas a reunião 



ordinária e no máximo uma extraordinária neste mês de julho. Desta forma, se considera 

que fique mais adequado para o desenvolvimento dos trabalhos propostos para os grupos 

temáticos. Na sequência, o presidente faz a leitura de ofício a ser encaminhado ao Prefeito 

do Município, solicitando a reconsideração da decisão de manutenção de 

contingenciamento. O texto foi elaborado pelo Grupo Temático “Medidas Emergenciais”, a 

plenária aprova com apenas o esclarecimento de que existem pessoas contempladas em 

editais do PROMIC e pessoas não contempladas. O encaminhamento será feito para o 

Executivo e para o Legislativo. Após a discussão da pauta seguem os informes: 1. Espaço 

do PAVILON – foi feito um questionamento sobre qual o uso que seria dado ao espaço, 

considerando notícias da instalação de uma capela mortuária no local. Foi esclarecido que 

existe um projeto para a instalação no espaço, antes reservado apenas ao CRAS, para uma 

capela mortuária. Fica definida a juntada de informações sobre o assunto para que ele seja  

ponto de pauta na próxima reunião, e para que se estabeleçam encaminhamentos   para o 

Município para que se esclareça esta questão.   O próximo ponto é a informação de que as 

cadeiras de Capoeira, Região Leste, Cinema e Vídeo e Distritos ainda estão vagas, a 

proposta feita pela comissão eleitoral é de que sejam realizadas eleições ainda no mês de 

julho. Na sequência, as atas das reuniões do mês de junho foram aprovadas com correções 

formais apresentadas pela conselheira Solange C. Batigliana. O Secretário de Cultura 

solicita o agendamento de uma reunião com o GT de Medidas Emergenciais/ Aldir Blanc, 

para o dia 08/07, e uma reunião com a Comissão de Educação e Cultura da Câmara, no 

próximo dia 10/07. Considerando que não foram totalmente vencidos os informes, fica 

agendada uma reunião extraordinária ainda no mês de julho para a continuidade da pauta.  

Nada mais havendo, às 21h31, deu-se por encerrada a reunião, secretariada por mim, 

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

aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural na próxima reunião ordinária. 

 

 

 

 

 

 

 


