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Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, 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 

Aprovação das atas das reuniões anteriores; 1. Indicação de membros às 8 

Comissões de Análise – PROMIC  2. Lei Orçamentária Anual - LOA 2021: 9 

recursos da Cultura; 3. Fluxo de execução dos projetos do Promic (2019/2020); 10 

e 4. Editais da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc no Município de 11 

Londrina. O presidente, Edvaldo Santos Junior, abre a reunião, com o 12 

encaminhamento das atas das reuniões dos dias cinco e   dezenove de outubro 13 

para análise e aprovação. Os conselheiros aprovam as atas. Em seguida 14 

passa-se para o primeiro ponto de pauta, com a apresentação de Samantha 15 

Abreu e Viviane Feitosa. O presidente informa que foi solicitado ao SESC 16 

(Serviço Social do Comércio) que pudessem indicar pessoas para a 17 

composição das comissões -  CAPC ou CAPPE, e foram indicadas Samantha 18 

Abreu e Viviane Feitosa. Os nomes são submetidos a análise dos conselheiros 19 

e aprovados para integrarem as comissões que estiverem precisando de 20 

recomposição. Na sequência, o presidente inicia o próximo ponto de pauta – 21 

que trata da Lei Orçamentária Anual LOA 2021 – traz as informações sobre o 22 

trabalho que vem sendo feito para a recomposição dos recursos dos fundos 23 

para o ano de 2021. Neste momento, após conversas com a administração, foi 24 

feito o encaminhamento de uma emenda para a recomposição do valor do 25 

Fundo de Incentivo à Cultura (Promic) para que seja de R$ 4.534.000,00 26 

(Quatro milhões quinhentos e trinta e quatro mil reais). Ele também informa que 27 

ainda está sendo feito o debate para que fosse ainda feito o acréscimo de R$ 28 

800.000,00 (Oitocentos mil reais) para o orçamento para o ano de 2021.  Os 29 

conselheiros Danieli Pereira, Nenê Jeolás e Solange Batigliana falam sobre a 30 

preocupação para a articulação com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores 31 

para o próximo mandato. Um dos caminhos mencionados é a retomada do 32 

relatório aprovado na IX Conferência de Cultura que são as diretrizes para a 33 

área. Os pontos fundamentais precisam tornar-se realidade e eles devem ser 34 



colocados como prioridade nas discussões institucionais. Uma das questões 35 

neste momento, é a retomada das discussões para o fortalecimento da 36 

estrutura da Secretaria Municipal de Cultura. O conselheiro Nenê Jeolás 37 

propõe que os pontos da retomada do orçamento para a cultura e o 38 

fortalecimento da estrutura da Secretaria Municipal de Cultura sejam os pontos 39 

vistos como prioritários. A conselheira Edna Aguiar defende este ponto do 40 

fortalecimento da estrutura, pois se percebem as dificuldades que estão sendo 41 

enfrentadas para o funcionamento do órgão. A conselheira Valeria Barreiros 42 

menciona a importância de que o grupo de trabalho do Relatório de IX 43 

Conferência possa ser recomposto. Sugere ainda uma agenda de reunião  para 44 

o mês de dezembro, com a distribuição de pontos do relatório para o estudo. O 45 

presidente informa que esta comissão está composta pelos conselheiros Nenê 46 

Jeolás, Edvaldo dos Santos Junior e Valeria Mendonça Barreiros, e que outros 47 

conselheiros possam se integrar a ela. Na sequência, segue para discussão o 48 

ponto de pauta que trata do fluxo de execução dos projetos do Promic 49 

(2019/2020). O presidente traz para a discussão os relatos das dificuldades 50 

que os proponentes tem passado na execução dos projetos. Existem 51 

dificuldades para a execução dos projetos neste tempo de pandemia e muitos 52 

proponentes têm se sentido pressionados na realização de atividades por parte 53 

da Diretoria de Incentivo à Cultura. A conselheira Sonia Regina informa que os 54 

órgãos de controle têm assumido uma postura de responsabilização do 55 

servidor sobre os processos que estão sendo acompanhados. Esta cobrança 56 

acaba gerando uma necessidade de que os proponentes caminhem com seus 57 

projetos de acordo com o que havia sido proposto. Ela também informa que a 58 

Diretoria está aberta as intercorrências que possam surgir nos projetos e que 59 

impactam sua execução. O que se destaca é que a documentação destas 60 

intercorrências tem de ser feitas para que o processo esteja completamente 61 

documentado. De modo geral, o Conselho se coloca à disposição para a 62 

reflexão e discussão para a otimização das questões referentes a execução de 63 

projetos. O último ponto de pauta são as possibilidades para a utilização dos 64 

recursos da Lei Aldir Blanc, pois existe um receio da sobra de recursos e uma 65 

possível devolução neste contexto de emergência sanitária. No dia 20 de 66 

novembro o GT Medidas Emergenciais tem uma reunião para tratar deste 67 

assunto. Nada mais havendo, às 20h35, deu-se por encerrada a reunião, 68 



secretariada por mim, Solange Cristina Batigliana, 1ª Secretária, cuja ata lavrei 69 

e datei, e será submetida à aprovação do Conselho Municipal de Política 70 

Cultural na próxima reunião. 71 


