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Aos dezesseis   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 extraordinária 5 

do Conselho Municipal de Política Cultural por teleconferência, através da 6 

Plataforma WebConf. Antes da abertura das discussões foi feito um voto de 7 

pesar pelo falecimento de Dona Doracy Parisotto, mãe do conselheiro Marcos 8 

Roberto Parisotto.  Esta reunião foi convocada com pauta única: 1. Consulta 9 

jurídica sobre o recorte étnico-racial  para o edital dos recursos remanescentes 10 

da Lei Aldir Blanc. O presidente pede ao Secretário de Cultura, Bernardo 11 

Pellegrini, que traga as informações sobre a consulta feita à Procuradoria Geral 12 

do Município. O Secretário informa que foi realizado um contato com a 13 

procuradora que aprovou os editais da Lei Aldir Blanc, este contato foi feito 14 

com a intenção de orientação e ele pede que a conselheira Solange Batigliana 15 

faça os esclarecimentos. A conselheira informa que a orientação de que o 16 

edital seria aberto a todos e que o recorte étnico-racial fosse aplicado na 17 

hipótese de sorteio, com o estabelecimento de cotas. O presidente  entende 18 

que o questionamento deveria ter sido  feito para a verificação da possibilidade 19 

de um edital exclusivo para negros e indígenas. Ele também menciona que a 20 

discussão sobre a questão racial  A conselheira Solange Batigliana esclarece 21 

que foi feito este questionamento e que não seria possível para a   modalidade 22 

de credenciamento, tendo a cota étnico-racial como uma salvaguarda no 23 

sorteio. O conselho debate  a questão do percentual da cota a ser atribuida ao 24 

recorte étnico-racial, bem como a questão de quem seriam os agentes a serem 25 

contemplados (pessoa física ou coletivos). Na discussão é feita a indicação da 26 

importância da realização de orientações e de atendimento exclusivo aos 27 

interessados em se credenciar no edital de recursos remanescentes. Também 28 

é feita a sugestão de que seja feito um esforço de divulgação em redes e para 29 

mobilizadores. O presidente encaminha uma proposta para a análise e 30 

deliberação que seria: a republicação do edital de credenciamento do programa 31 

Londrina Cultura Faz História, na categoria INDIVIDUAL/PESSOA FÍSICA com 32 

o saldo integral dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc no Município, 33 



com pelo menos 20 dias corridos para prazo de inscrição.  34 

E, na hipótese de sorteio, caso o número de classificados seja maior que o de 35 

oportunidades, tenhamos 50% das vagas destinadas aos agentes culturais 36 

autodeclarados pretos/pretas/negros/negras/pardos/pardas/indígenas. Caso 37 

exista alguma dificuldade na aprovação deste percentual, a argumentação é o 38 

uso do parâmetro do que é utilizado na  Universidade Estadual de Londrina que 39 

é de 40%. A proposta é aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Fica 40 

também indicada uma reunião extraordinária para o dia 23 de agosto para 41 

deliberação de assuntos preparatórios da X Conferência de Cultura.    Às 20 42 

horas e 55 minutos, deu-se por encerrada a reunião, secretariada por mim, 43 

Solange Cristina Batigliana, 1ª Secretária, cuja ata lavrei e datei e será 44 

submetida à aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural na próxima 45 

reunião. 46 
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