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 3 

Aos oito   dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 

1.Políticas Vigentes de Incentivo à Cultura: diálogos com a nova gestão 8 

2. Carnaval 2021. O presidente, Edvaldo Santos Junior, abre a reunião com o 9 

primeiro ponto, fazendo considerações sobre a presença e falas do Secretário 10 

de Cultura que foram recebidas com surpresa por diversos membros do 11 

Conselho. Ele fala sobre a importância da presença do Secretário junto ao 12 

Conselho, para discussão da política pública e os rumos para o ano de 2021. 13 

Foram feitos questionamentos sobre o planejamento para a política pública da 14 

Cultura e a necessidade da presença do secretário para que o diálogo se faça.  15 

O presidente encaminha para o agendamento de nova reunião extraordinária 16 

para o dia 12 de fevereiro. Foi aprovada a proposta Na sequência, colocou-se  17 

o próximo ponto de pauta que é o Carnaval. O presidente expõe as 18 

informações existentes sobre o assunto e solicita à Diretora de Incentivo à 19 

Cultura. Sonia Regina informa que existe a minuta de um edital que foi 20 

encaminhado à Procuradoria Geral  e que foi repassado ao secretário para que 21 

tenha conhecimento. Na sequência é feita a repercussão do Decreto 156/2020 22 

que cancela atividades de Carnaval em Londrina e na região metropolitana.   23 

Nada mais havendo, às 20h25, deu-se por encerrada a reunião, secretariada 24 

por mim, Solange Cristina Batigliana, 1ª Secretária, cuja ata lavrei e datei, e 25 

será submetida à aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural na 26 

próxima reunião. 27 


