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Aos vinte e um     dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, com início 4 

às dezenove horas, em segunda convocação, realizou-se a reunião ordinária 5 

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

Plataforma WebConf.  Esta reunião foi convocada com a pauta:1. Aprovação 7 

da ata de novembro; 2.  X Conferência Municipal de Cultura: calendário da Pré-8 

Conferência/Eleições e Conferência e encaminhamentos da programação. 3. 9 

Membros para comissões de análise. A reunião foi aberta com a análise e 10 

aprovação da ata da reunião do mês de novembro. Por maioria a ata foi 11 

aprovada, com uma abstenção. Na sequência, o presidente Edvaldo Manoel 12 

dos Santos Jr., inicia a apresentação da proposta de datas para a realização 13 

dos trabalhos. Ele menciona que a Comissão Organizadora teve dificuldades 14 

para organizar os processo, considerando as atividades desenvolvidas para a 15 

tramitação da Lei Aldir Blanc. Na sequência ele   apresenta a proposta de que 16 

as pré-conferencias sejam realizadas de 14 de março à 08 de abril, em formato 17 

online. O horário das reuniões poderia ser a tarde (entre 14h e 18h) e a noite 18 

(das 19h às 21h). A sugestão é que entre os dias 23 e 25 de fevereiro, os 19 

conselheiros façam a definição da data mais adequada para a realização da 20 

pré-conferência de seu segmento/regiõa. Para aqueles segmentos/regiões que 21 

estão sem conselheiro, a Comissão Organizadora é quem fará o agendamento 22 

da reunião. Já a X Conferência de Cultura seria  realizada em abril,  no período 23 

de 25 de abril  a 01 de maio de 2022, em formato presencial. Ele ainda informa 24 

que na próxima reunião do Conselho, no dia 07 de março, seja feita a 25 

apresentação dos regimentos  e tese-guia para os conselheiros. O conselheiro 26 

Rogério Ivano pergunta sobre as linhas gerais sobre a tese guia para a 27 

Conferência. Valdir Grandini fala que a ideia é trabalhar com as questões que 28 

envolvem cultura e institucionalidades; cultura e desigualdade; e os rumos para 29 

a política cultural no Brasil. A proposta foi aprovado por maioria de votos dos 30 

conselheiros e uma abstenção. Após esta discussão seguiu-se o último ponto 31 

de pauta que é a indicação de membros para as Comissões de Análise. O 32 

presidente do Conselho passou a palavra para a Diretora de Incentivo e 33 



Conselheira, Sonia Regina, Ela informa que a CAPC precisa de duas 34 

indicações titulares e uma suplente, e na CAPPE seria necessária a indicação 35 

de uma titular. O presidente sugere que seja feito um processo de 36 

manifestação de interesse, aberto no LondrinaCultura, com todas as 37 

características do trabalho e os requisitos para fazer parte das comissões. Na 38 

próxima reunião este assunto poderão ser apresentados nomes para as 39 

comissões. Às 20 horas e trinta minutos, deu-se por encerrada a reunião, 40 

secretariada por mim, Solange Cristina Batigliana, 1ª Secretária, cuja ata lavrei 41 

e datei e será submetida à aprovação do Conselho Municipal de Política 42 

Cultural na próxima reunião. 43 
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