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Aos doze   dias do mês de julho 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: 7 

1.Aprovação das atas de junho; 2. Indicação de membros à CAPC (enviar 8 

currículos p/ cmc.cultura@londrina.pr.gov.br); 3. Protocolos de segurança 9 

sanitária em atividades culturais no contexto da pandemia; e 4. Discussão 10 

sobre o Projeto de Lei Municipal n° 85/2021 (anexo). Antes do início da reunião 11 

a conselheira Danieli Pereira, encaminhou uma questão referente a ata do dia 12 

28 de junho. Ela menciona que a ata não trouxe todas as discussões havidas. 13 

A conselheira Solange Batigliana sugere que ela envie as considerações por 14 

email para que sejam acrescidas na ata e posteriormente enviada novamente 15 

aos conselheiros. Seguindo a pauta, passou-se a análise da ata da reunião 16 

ordinária do dia 07 de junho que foi aprovada. Houve um problema com a 17 

conexão de internet do presidente e para que se seguisse a reunião foi 18 

sugerida a inversão da pauta. Assim, seguiu-se a discussão do quarto ponto de 19 

pauta - Discussão sobre o Projeto de Lei Municipal n° 85/2021. A conselheira 20 

Solange Batigliana apresentou o projeto de lei  que propõe a criação de um 21 

memorial às vítimas da COVID-19. A Câmara Municipal encaminhou para 22 

parecer do Conselho esta proposição. Ela menciona algumas questões que o 23 

projeto de lei traz: a operacionalização da lei com questões que envolvem 24 

quem será homenageado, qual o recorte temporal para os homenageados, 25 

qual o projeto e custo para execução, qual o órgão que ficará responsável. 26 

Menciona ainda a questão de que existem muitos monumentos na cidade que 27 

não estão com a manutenção em dia e que seria interessante   que se 28 

estabelecesse uma sistemática de cuidado e recursos. A conselheira Elisa 29 

menciona que não considera adequada uma homenagem em um momento 30 

ainda tão dolorido para as pessoas que tem passado pela situação da doença. 31 

O presidente considera que a proposição apresenta muitas lacunas e  sugere 32 

que seja feita uma votação com relação ao posicionamento do Conselho 33 

mailto:cmc.cultura@londrina.pr.gov.br


quanto ao projeto de lei e depois seja feita a formulação de parecer pelo 34 

Núcleo Organizador. Os conselheiros, por maioria, se manifestam de forma 35 

contrária a proposição. Segue-se o próximo ponto de pauta - Indicação de 36 

membros à CAPC, O presidente Edvaldo dos Santos Junior apresenta o 37 

currículo de Rafael Bataglin da Silva, que foi enviado conjuntamente com a 38 

convocação, e de Luciana Andrea de Oliveira, encaminhado pelo conselheiro 39 

Sergio de Oliveira. Os conselheiros consideram que os currículos são um 40 

pouco vagos sobre a formação e experiência na área cultural e não os indicam 41 

para a Comissão. Seguiu-se o próximo e último ponto de pauta -  Protocolos de 42 

segurança sanitária em atividades culturais no contexto da pandemia – o 43 

presidente Edvaldo dos Santos Junior expõe a questão e fala sobre as 44 

providências que foram tomadas para que um representante do COESP 45 

pudesse apresentar informações técnicas sobre a situação da pandemia. Ainda 46 

não houve o retorno deste convite e assim ainda existem algumas dificuldades 47 

para se elaborar um protocolo sem estas informações. Também foi trazida a 48 

questão de um requerimento que vai ser apresentado na Câmara de 49 

Vereadores para “Solicitar ao governador do Paraná e ao prefeito de Londrina 50 

a liberação de até 30% da capacidade máxima em eventos culturais (shows, 51 

teatro, cinema, etc.) para o público já devidamente imunizado contra a COVID-52 

19. Os protocolos da Organização Mundial da Saúde e de outras entidades 53 

públicas de saúde deverão ser mantidos e os participantes deverão 54 

obrigatoriamente apresentar carteira de vacinação para ingressar nesses 55 

espaços.” A conselheira Irina Ratcheva se manifesta, colocando a questão de 56 

que no pedido não se menciona a questão da imunização das equipes e 57 

artistas envolvidos. Assim, considera pouco seguro este retorno. A conselheira 58 

Solange Batigliana sugere como encaminhamento uma reunião extraordinária 59 

com convidados com este tema específico e o contato com a vereadora Sonia 60 

Gimenez. Os conselheiros aprovam a proposta. Foi feito o informe do 61 

desligamento oficial da conselheira suplente das Vilas Culturais  Edna Aguiar.  62 

Nada mais havendo, às 21h30, deu-se por encerrada a reunião, secretariada 63 

por mim, Solange Cristina Batigliana, 1ª Secretária, cuja ata lavrei e datei e 64 

será submetida à aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural na 65 

próxima reunião. 66 


