
 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 
CULTURAL DE LONDRINA REALIZADA EM 20/04/2020  
 

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte, com início às dezenove horas e trinta 

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

Política Cultural por teleconferência, através da Plataforma ZOOM. Após abertura da 

reunião pela presidente seguiram-se os informes: 1. Diálogo entre o CMPC e a 

Secretaria Municipal de Cultura  - foram feitos esclarecimentos sobre o diálogo que se 

estabeleceu,  desde o dia 23 de abril, entre o Núcleo Organizador e a Secretaria 

Municipal de Cultura. Estão sendo feitas conversas para conhecimento dos esforços 

que vem sendo desenvolvidos pela Secretaria para o enfrentamento desta emergência 

sanitária. Neste período, a SMC se ocupou com o arranjo para que os projetos e ações 

pudessem ser feitos a partir de ferramentas online e teletrabalho. Entre as ações foi 

garantida a continuidade de projetos fomentados pelo PROMIC, com a adoção de 

medidas de reorganização de planos de trabalho  para atividades que pudessem se 

adaptar a realidade do isolamento social. Também foi elaborado um esforço para a 

criação de uma agenda de atividades online, na Plataforma LondrinaCultura, 

denominado Virada Cultural. Do ponto de vista de articulação estadual, estão sendo 

feitos contatos com a Superintendência de Cultura e com outros secretários 

municipais para que fosse possível desenvolver  ações que atendessem este momento 

de emergência  que todos vivem, mas que afeta enormemente o setor cultural. 

Secretário Caio informa, ainda, sobre as conversas tidas com a Secretaria de Fazenda e 

com o Prefeito para que as atividades da política pública de cultura possam continuar 

ocorrendo, mesmo neste ambiente de emergência sanitária. 2. Arrombamento do 

Museu de Arte – ocorreu uma invasão no prédio do Museu de Arte, no dia 12 de abril. 

Foi relatado que ocorreram danos e que eles estão sendo reparados pela equipe de 

manutenção da SMC. 3. Aprovação da ata  da reunião de 02 de março – encaminhou-

se que a aprovação final será feita  na próxima reunião do CMPC. Após estes informes, 

passou-se a discussão dos pontos de pauta: I- Contingenciamento do orçamento 

municipal face a COVID-19 – situação da Cultura. O presidente do Conselho, Edvaldo 

dos Santos Jr, abre o assunto já fazendo uma remissão a fala do Secretário de Cultura, 

na qual fez a informação da condição do orçamento da pasta e das tratativas para a 

manutenção dos programas e ações relacionadas a Cultura. Na sequência é feita 

menção do segundo ponto de pauta que é a Manifestação junto ao prefeito. Desta 

forma, os dois assuntos seguem tratados de forma conjunta. Foram feitas várias 

propostas: Valdir Grandini propõe a realização de um edital emergencial sobre os 

saberes e fazeres da Cultura de Londrina; Sergio Correa pergunta sobre  o valor que 

ainda falta executar no PROMIC, em 2020,  e os editais que ainda deverão ser 

lançados.  Ele ainda relata a experiência que a Escola de Circo, tem junto com a 

Secretaria de Assistência, e que continua atendendo uma população muito carente e 

que tem nos projetos a possibilidade de fruição da Cultura. O secretário Caio Cesaro, 

informa que todos os projetos aprovados continuam em execução e que a SMC está 



aberta para a discussão de novos editais e propostas. O conselheiro Valdir Grandini se 

dispõe a colaborar com a elaboração de um edital que possa ser desenvolvido neste 

período. O presidente, Edvaldo dos Santos Jr., propõe a pauta de uma reunião com o 

prefeito para que possam ser levadas as questões da área.  Fica definida a elaboração 

de um documento para que se leve ao prefeito as pautas e questões da área. Se 

colocam a disposição: Valdir Grandini, Irina Ratcheva, Sergio Oliveira, Edvaldo dos 

Santos Jr.  e Danieli Pereira. No término da reunião, Maria Luisa, informa que as outras 

instiuições culturais estão também com atividades presenciais suspensas; Valdir 

Grandini fala sobre o material disponível no site Luminares, em que está disponível 

material sobre elaboração de projetos. Ele também homenageia a servidora Delmira 

de Assis Finavaro, que faleceu neste dia, pelo trabalho que desenvolveu na Secretaria 

Municipal de Cultura. Nada mais havendo, às 20h45, 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. 

 

 

 

 

 

 

 


