
 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICA CULTURAL DE LONDRINA REALIZADA EM 15/06/2020  
 

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

segunda convocação, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal de 

Política Cultural por teleconferência, através da Plataforma Google Meet. O presidente 

abre a reunião falando sobre as discussões havidas sobre as medidas emergenciais que 

podem ser tomadas para a área da Cultura. Várias conselheiras se posicionam sobre a 

urgência da situação e mencionam a necessidade de estabelecimento de  prazos para a   

publicação de editais. É apontada a medida adotada de liberação de drive-ins como 

estranha as discussões e necessidades  que tem sido levantadas pelo Conselho. Foi 

levantada a discussão sobre o retardo dos prazos em assinar os termos referentes as 

Bolsas, que estavam para assinatura do prefeito. Os conselheiros apontam muitas 

preocupações e questionamentos sobre o posicionamento da Administração Municipal 

quanto as pautas discutidas e aprovadas pelo Conselho. O Secretário, tem a fala, e 

menciona todos os esforços tidos, em conjunto com o Conselho, para que se efetivassem  

propostas que atendessem a emergência da situação. Ele informa sobre os estudos feitos 

para o credenciamento e outras  alternativas para a efetivação das medidas emergenciais. 

Também  diz que a Administração Municipal está trabalhando para que a política cultural 

continue sendo efetivada. Os conselheiros apontam a necessidade do estabelecimento de 

prazos para resposta aos questionamentos sobre a realização dos editais emergenciais. 

Proposta de encaminhamento: 1. Edital para pessoa física – prazo 22/06 para publicação – 

proposta aprovada;  2. Edital para pessoa jurídica – prazo 30/06 para publicação – 

proposta aprovada ; 3. Orientação as setoriais para realização de ações para a cobrança do 

Executivo  que garantam as  medidas emergenciais propostas pelo Conselho – proposta 

aprovada. Foi feita a solicitação pelo Prof. Kennedy Piau Ferreira para o acompanhamento, 

como pesquisador, dos grupos temáticos do Conselho – proposta aprovada.  Informes: 1. a 

conselheira Zelia Dal Anhol, representante dos Sindicatos, encaminha pedido de 

descompatibilização de seu mandato como conselheira; 2. Convite para audiência pública 

sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021; 3. Necessidade de organizar Grupo 

Temático para discussão dos editais para 2021; 4. Reativação do Fórum Cultural para a 

discussão da Lei Aldir Blanc com envolvimento de todos os agentes públicos e privados; 5. 

Lançamento da campanha Sanciona Bolsonaro. 6. Conselho Estadual de Cultura – 

conselheira  da Macrorregião Nordeste  Soraya Amaral Ferla solicita a participação nas 

reuniões do CMPC para colaborar com as discussões da Lei Aldir Blanc. 7. Conselho 

Estadual de Cultura – organizou grupos de discussão para a estruturação e implementação 

da Lei Aldir Blanc; 8. Foi informado que a previsão orçamentária para a Secretaria 

Municipal de Cultura é de R$ 10.879.000,00.      Nada mais havendo, às 21h31, deu-se por 

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

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

na próxima reunião. 

 



 

 

 

 

 

 


