
 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICA CULTURAL DE LONDRINA REALIZADA EM 29/06/2020  
 

Aos vinte e nove 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 os desdobramentos  havidos após a aprovação dos 

encaminhamentos da última reunião relacionadas à Secretaria Municipal de Cultura, 

realizada em 15/06/2020, a saber: 1. Edital para pessoa física – prazo 22/06 para 

publicação;  2. Edital para pessoa jurídica – prazo 30/06 para publicação. O Secretário de 

Cultura informa sobre a situação orçamentária e financeira do Município de Londrina. Ele 

menciona a situação de que o contingenciamento de recursos é uma situação devida ao 

contexto da pandemia da COVID-19, mas que a Política Pública de Cultura está sendo 

realizada e que não tem sido interrompida no Município. A situação de investimento da 

cidade sempre pode ser melhorada e isto é um caminho a ser trilhado em todo o tempo. O 

Secretário também frisa a importância da sanção da Lei Aldir Blanc, sancionada neste dia, 

e que vai injetar recursos importantes para o setor. O Presidente do Conselho retoma a 

palavra, coloca algumas questões sobre o próximo ano e a condição do  orçamento da 

SMC para o ano de 2021. Ele sugere que seja feita uma contraproposta para a negativa ao 

descontingenciamento orçamentário da Secretaria Municipal de Cultura a ser 

encaminhado ao Prefeito e para a própria Secretaria. Proposta aprovada. Ele também abre 

para os interessados comporem os grupos de trabalho para a discussão e implementação 

da Lei Aldir Blanc e para as medidas emergenciais e orçamento da SMC: Irina Ratcheva, 

Zuila de Oliveira, Valeria Mendonça Barreiros, Danieli Pereira dos Santos, Fátima Santos, 

Edvaldo Manoel dos Santos Jr. Na sequência, Valéria Barreiros, expõe o manifesto 

aprovado pelo Fórum Permanente de Cultura para o Conselho. Após discussões o 

Conselho,  após a  ciência do documento,   o subscreve para os encaminhamentos 

propostos.         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. 

 

 

 

 

 

 

 


