
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 
CULTURAL DE LONDRINA REALIZADA EM 11/05/2020  
 

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

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

teleconferência, através da Plataforma ZOOM. Após abertura da reunião pelo presidente, 

foi feita a justificativa de ausência do conselheiro de Patrimônio Rogério Ivano. Como 

primeiro ponto de pauta, foi feita a aprovação das atas com o apontamento o acréscimo  

do nome da conselheira Regiani Santos, ata do dia três de fevereiro. Atas aprovadas.  

Seguiu-se o segundo ponto de pauta: apresentação de apontamentos do GT Medidas 

Emergenciais . O conselheiro Valdir Grandini faz a exposição das discussões havidas no 

grupo: solicitação  de informações sobre o Orçamento da Cultura/2020 e  discussão sobre 

a formação do Orçamento para 2021. O presidente reforça a preocupação sobre a situação 

da área neste ano e no próximo, considerando os grandes desafios que foram e ainda 

serão provocados pelos impactos da pandemia da COVID-19. O presidente passou a 

palavra para o Secretário de Cultura, Caio Cesaro, para que pudesse comentar as questões 

expostas na discussão do GT.  O Secretário, expõe a movimentação que está sendo feita na 

área da política e gestão cultural, para que se proteja e se garanta uma organização e o 

auxílio aos artistas. Expôs a preocupação e a discussão em torno do retorno das atividades 

presenciais das linguagens culturais. Informa também que enviou os dados orçamentários 

que haviam sido solicitados pelo GT Medidas Emergenciais.  Os membros do GT 

expuseram sua preocupação sobre a efetividade do uso dos recursos públicos para este 

momento. Existe uma preocupação para que se dê ritmo aos processos de repasse de 

recursos no contexto dos projetos e editais.  Estão sendo feitas conversas para 

conhecimento dos esforços que vem sendo desenvolvidos pela Secretaria para o 

enfrentamento desta emergência sanitária.  Foi apresentada a ideia da realização de um 

edital que pudesse servir para que a cidade pudesse conhecer as  iniciativas e a 

programação cultural, servindo  para a divulgação dos “saberes e fazeres”. O valor 

disponível para um novo edital seria de Um milhão e cinquenta mil reais.  O presidente 

encaminha para a plenária a aprovação da proposta de formulação de propostas para este 

edital, para que o GT continue trabalhando e apontando caminhos para este edital. Além 

disto, sugeriu a votação de minuta de edital por email, a exemplo do que foi feito em 

relação ao texto da carta enviada para o prefeito, e também a realização de um 

levantamento de dados sobre quais trabalhadores da cultura conseguiram acessar o 

auxílio emergencial do governo federal, para que possam ser contemplados aqueles que 

estão descobertos. A conselheira da setorial de literatura Flávia Quintanilha, falou sobre o 

exemplo do edital do Instituto Itaú Cultural, que abre oportunidades de projetos para 

todas as áreas, e se colocou à disposição para integrar o GT de Medidas Emergenciais. A 

Conselheira Valéria solicitou que sejam elencadas diretrizes que contribuam na redação do 

edital mencionado, e propôs a realização de reuniões quinzenais nesse período, afim de 

agilizar as decisões do Conselho. Neste sentido, o  conselheiro Valdir Grandini, sugeriu a 

abertura de um GT para discutir o orçamento da cultura para 2021. O presidente, sugeriu 



que fossem feitos os encaminhamentos finais da reunião, e as conselheiras Flávia 

Quintanilha e Fátima se disponibilizaram a integrar o GT que discutirá diretrizes para um 

edital de emrgência, tendo ficado definido que o trabalho a ser realizado por esse GT será 

encaminhado aos conselheiros e será a pautada próxima reunião. Após, o presidente abriu 

a fala para os informes. A Conselheira e Diretora de Incentivo à Cultura, Sônia, informou 

que as comissões de análise de projetos estratégicos, está defasada em 4 membros, e 

necessita que o Conselho faça novas indicações. Os conselheiros presentes foram 

consultados sobre sua disponibilidade e a conselheira Danielli Pereira colocou-se à 

disposição para compor a comissão, o que foi aceito pelos membros. O secretário de 

cultura apresentou o início de trabalhos com o Canal Londrina Cultura, do youtube, e do 

seu interesse em fazer desse canal um repositório de conteúdos culturais, informando ao 

fim que o prefeito informou que efetuará a assinatura dos convênios que aguardavam 

esse procedimento. Nada mais havendo, às 20h45, deu-se por encerrada a reunião, 

secretariada em conjunto por, Maria Luisa Alves Fontenelle e  Solange Cristina Batigliana, 

Secretárias, cuja ata foi lavrada  e datada e será submetida à aprovação do Conselho 

Municipal de Política Cultural na próxima reunião. 

 

 

 

 

 

 

 


