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Aos doze   dias do mês de abril 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 Google Meet. Esta reunião foi convocada com a seguinte pauta: . 1. 7 

Aprovação das atas das reuniões do mês de março; 2. Protocolos de retomada 8 

(setorial de Dança). 3. Temas e debates para  a Conferência (definição de 9 

datas e deliberação de trabalhos na Comissão da Conferência).. A vice-10 

presidente, Daniele Pereira, abre a reunião propondo a plenária a análise das 11 

atas das reuniões do mês de março. A plenária se manifesta com a aprovação 12 

das atas. A conselheira  Fatima Santos solicita a inclusão de um ponto de 13 

pauta que é a composição de Comissão para tratar sobre os assuntos 14 

referentes ao Pavilon. A Plenária aceita a inclusão da pauta.  Na sequência 15 

inicia-se a discussão do segundo ponto de pauta – Protocolos de retomada 16 

(setorial de Dança). A Conselheira da área de Dança, expõe a questão sobre a 17 

discussão de protocolos para o retorno de atividades culturais. Ela informa que 18 

aulas estão sendo feitas de formas híbrida e remota. A performance, através de 19 

apresentações, está prejudicada pois não é possível a realização de eventos 20 

de forma segura. Ela fala sobre as dificuldades que estão sendo enfrentadas 21 

para a manutenção do funcionamento de escolas de diversas linguagens 22 

artísticas. A conselheira Solange Batigliana, sugere que seja feita uma 23 

comissão ampliada com a participação do setor de eventos e da Secretaria 24 

Municipal de Saúde. A Conselheira Maria Luisa Fontenelle fala sobre a 25 

realização de evento online, na Semana de Museus,  com Elizabeth.... que vai 26 

falar sobre protocolos de reabertura de museus para além da pandemia. A 27 

plenária do Conselho decide pelo convite a profissionais que possam 28 

esclarecer sobre protocolos e condição da pandemia. O Núcleo Organizador 29 

fica responsável em realizar a programação  e o convite para os profissionais 30 

que possam trazer informações e esclarecimentos sobre o assunto. Na 31 

sequência segue a discussão do ponto de pauta que é são os  . temas e 32 

debates para  a Conferência (definição de datas e deliberação de trabalhos na 33 

Comissão da Conferência). A vice-presidente, Danieli Pereira, inicia a 34 



discussão falando sobre a deliberação passada do Conselho que havia 35 

decidido pela formação de Grupo de Trabalho para a discussão dos temas da 36 

Conferência e do Plano Municipal de Cultura. A proposta é que seja mantida a 37 

representação do Conselho na Comissão Organizadora  – Danieli Pereira, Zuila 38 

de Oliveira, Irina Ratcheva e Edvaldo Santos Junior. A Conselheira Irina 39 

Ratcheva lembra que a indicação do Conselho tinha o caráter de um grupo de 40 

trabalho. A plenária do Conselho aprova a indicação dos nomes, acima 41 

mencionados, como representantes na Comissão Organizadora da Conferência 42 

Municipal de Cultural. Após esta discussão segue o ponto de pauta, trazido 43 

pela Conselheira Fatima Santos, que é a formação de uma comissão que 44 

reuniria representantes do Fórum de Cultura e do Conselho para a discussão 45 

do uso do PAVILON com o Secretário Municipal de Gestão Pública e o Prefeito 46 

do Município. A vice-presidente, Danieli Pereira, propõe que io tema  seja ainda 47 

refletido e amadurecido antes de formar esta comissão.  A plenária decide pelo 48 

amadurecimento do tema do PAVILON  com a busca de informações para o 49 

uso que será dado ao espaço. O encaminhamento do assunto será feito pelo 50 

Núcleo Organizador do Conselho, para  a apresentação de agenda para os 51 

temas do PAVILON e do Zerão.  Informes – o Prof. Kennedy Piau menciona 52 

sobre as deliberações que estão sendo tiradas por um comitê municipal e  que 53 

encaminham a concessão de um auxílio emergencial para os profissionais de 54 

eventos (como proposto no Município de Maringá). Ele menciona que solicitou 55 

ao reitor da UEL, a proposta da publicação  dos editais do PROMIC como  56 

medida emergencial. Como informe, ainda é mencionada que o decreto de 57 

nomeação da conselheira da área da Capoeira foi assinado, mas que a 58 

publicação ainda não havia sido feita. Nada mais havendo, às 21h35, deu-se 59 

por encerrada a reunião, secretariada por mim, Solange Cristina Batigliana, 1ª 60 

Secretária, cuja ata lavrei e datei, e será submetida à aprovação do Conselho 61 

Municipal de Política Cultural na próxima reunião. 62 


