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Aos nove   dias do mês de agosto 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 WebConf. Esta reunião foi convocada com a seguinte pauta: 7 

1.Aprovação da ata de julho; 2. Indicação de membros à CAPC (enviar 8 

currículos p/ cmc.cultura@londrina.pr.gov.br); 3. Lei Aldir Blanc: aplicação dos 9 

recursos remanescentes.4. X Conferência Municipal de Cultura. O  presidente 10 

Edvaldo dos Santos Junior inicia a reunião e informa a ausência da vice-11 

presidente que foi comunicada no final da tarde. Na sequência ele coloca a ata 12 

da reunião de julho para votação. A ata foi aprovada por maioria de votos e 13 

com 6 abstenções. O segundo ponto de pauta que é a indicação de pessoas 14 

para a Comissão de Análise de Projetos Culturais. O presidente informa que 15 

não foram encaminhadas indicações de nomes para a composição da referida 16 

comissão, Desta forma, e pela necessidade de recomposição, este ponto de 17 

pauta permanece aberto para o recebimento de indicações. O terceiro ponto de 18 

pauta que é a utilização de recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc. O 19 

presidente retoma as informações sobre a estes  recursos e a possibilidade de 20 

sua utilização até o final de 2021. Ele fala sobre as discussões que o grupo de 21 

trabalho de Medidas Emergenciais realizou e como o Conselho decidiu pela 22 

realização de um programa de memória efetivado através de editais de 23 

credenciamento. Ele retomou algumas indicações para o uso de recursos para 24 

esta nova etapa, destacando  o recorte étnico-racial e de diversidade para este 25 

novo processo.  A conselheira Sonia Regina  traz a informação de que os 26 

recursos podem ainda ser maiores, considerando parecer jurídico trazido pela 27 

Secretaria Municipal de Fazenda sobre a não obrigação de pagamento de 28 

valores a título de obrigação patronal.   A conselheira Juareza Barbosa fala 29 

sobre a importância do recorte étnico-racial para a aplicação dos recursos 30 

remanescentes da Lei Aldir Blanc. A conselheira Sonia Regina faz 31 

considerações sobre a exiguidade dos prazos e a dificuldade para a execução 32 

dos recursos. Vários conselheiros se manifestam pela inclusão de um item no 33 
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edital que possa contemplar este recorte, mas de uma forma que não cause 34 

uma dilação de prazo que possa prejudicar a execução do programa. Também 35 

fica acordada a realização de um esforço na busca e inclusão de pessoas 36 

pretas e indígenas. Foi feito o encaminhamento de que seja feita a consulta 37 

jurídica sobre o recorte étnico-racial e que, se isto extrapolar o prazo que 38 

garanta a execução, seja retomado o modelo anterior. Este prazo seria o 39 

próximo dia 16 de agosto  para a resposta. Com a indicação de uma reunião 40 

extraordinária com pauta única para a questão do retorno da Procuradoria 41 

Geral do Município para a utilização do  recorte étnico-racial.  Em seguida, 42 

passou-se para a discussão do quarto ponto de pauta que é a X Conferência 43 

de Cultura. O presidente do Conselho apresenta a proposta de calendário de 44 

trabalho para a realização da Conferência. indicações:1. Reuniões do Conselho 45 

- 23/08 – extraordinária – análise dos regimentos; e 06/09 – ordinária – análise 46 

da Tese Guia. 2. Discussão dos regimentos e proposta de programação com a 47 

Comissão – dia 10/08 às 17h. 3. Comissão formulação tese guia – Eddie, 48 

Daniele, Dentinho e Zuila. 4.  Sugestão de datas -  Pré-conferências – 15/09 às 49 

16/10 e - Conferências – 29/11 à 04/12. O conselho aprova este 50 

encaminhamento. Na sequência são feitos os Informes: o grupo Ás de Paus 51 

busca ajuda para retorno da captação para projeto aprovado junto ao 52 

PROFICE; protocolos de retorno permanecem como pauta para o conselho 53 

porém nesta reunião não foi possível a presença de convidados que pudessem 54 

esclarecer  as condutas e os riscos. Às 21 horas, deu-se por encerrada a 55 

reunião, secretariada por mim, Solange Cristina Batigliana, 1ª Secretária, cuja 56 

ata lavrei e datei e será submetida à aprovação do Conselho Municipal de 57 

Política Cultural na próxima reunião. 58 
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