
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

DE LONDRINA REALIZADA EM 03/02/2020 

 

 

Aos três dias do mês de fevereiro 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, no Auditório Vilanova Artigas da Secretaria Municipal de Cultura, biênio, 

dois mil e dezenove a dois mil e vinte e um, cujos membros foram nomeados através do 

Decreto nº 1260, de onze de outubro de 2019, publicado no Jornal Oficial do Município nº 

3907, de dezesseis de outubro do corrente ano. Após abertura da reunião pela presidente, 

o delegado da área de cinema Renato Oliveira Alves entregou à mesa uma carta de 

desistência de participação no Conselho da conselheira Celina Mara de Andrade Becker, 

juntamente com uma Declaração nomeando o delegado Renato Oliveira Alves como 

conselheiro da área de cinema. A mesa recebeu o documento para posterior análise, já 

ressaltando que a representação só se dá através de eleição. A presidente, passando ao 

primeiro ponto de pauta, deu início à eleição do Núcleo Organizador. Dentre os presentes 

se candidataram para Presidente Edvaldo Manoel dos Santos Jr (Eddie); para vice-

presidente Daniele Pereira da Silva; para 2ª secretária Maria Luisa Alves Fontenelle e, 

conforme acordado anteriormente, a 1ª secretária Solange Cristina Batigliana foi indicada 

pela Secretaria Municipal de Cultura. A composição do novo Núcleo Organizador foi 

aprovada por unanimidade. Esta solicitou que a reunião permanecesse sob a condução 

da mesa anterior para conclusão dos trabalhos da noite. Passando ao segundo ponto de 

pauta, foi apresentado o Ofício da gestão anterior do conselho que encaminha a 

solicitação de manifestação do conselho sobre o PL 126/2019, que versa sobre o 

Programa Roda Livro, de autoria do vereador Gerson Araújoo Programa prevê a  

disponibilização de livros para leitura, empréstimo e troca dentro dos ônibus urbanos de 

transporte coletivo. Foram levantados vários pontos a serem considerados como: 

operacionalização, orçamento e servidores responsáveis. A plenária decidiu pelo 

encaminhamento de ofício à Câmara pedindo esclarecimentos sobre estes pontos. 

Passando à indicação de novos membros para a Comissão de Análise de Projetos 

Culturais CAPC, a Diretora de Incentivo à Cultura, em atendimento ao que havia sido 

decidido na reunião anterior do conselho, trouxe os nomes dos atuais membros que se 

disponibilizaram a permanecer na Comissão sendo eles:  Andrea A. de França e Cláudio 

Luiz Garcia. Também houve a indicação do nome de Ana Claudia Freitas Pantoja, com a 

leitura de seu currículo. A plenária aprovou  com 14 votos a favor e 2 abstenções. Como 



ainda assim não se completou o número de membros da CAPC, permaneceu como ponto 

de pauta as indicações para a próxima reunião. Seguindo a pauta sobre o calendário de 

reuniões que deveriam ser trazidos pelas setoriais: Literatura informou que iniciou um 

trabalho de articulação, mas não conseguiu reunir as pessoas, e lançou um formulário on 

line para manifestação de seus pares; Vilas Culturais e Teatro informaram que também 

iniciaram um trabalho de articulação, mas não conseguiram se reunir para fechar um 

calendário; Hip Hop informou que se divide em 4 linguagens e que isso dificulta a  

articulação; Centro esta se articulando mas o como trata-se de uma região grande  

pretende tentar articulação com associação de moradores e escolas da região central; 

Artesanato informa que pretendem criar um coletivo; realizar um cadastro completo dos 

artesãos da cidade; e que existe também uma demanda antiga de se criar um catálogo; 

Circo, também mencionou a dificuldade de reunir as pessoas; que estas possuem 

expectativas quanto à implementação de suas demandas, que nunca são acolhidas. A 

área de Dança pensa em realizar reuniões bimestrais levando também para escolas. 

Foram levantados alguns pontos como sendo ideal que as reuniões sejam mensais, como 

do Conselho; que as reuniões pudessem ser lançadas no Londrina Cultura como agenda; 

que, considerando a fala do Circo, também as demandas das conferências não são 

implementadas e que as áreas poderiam discutir e apresentar ao conselho propostas de 

implementação das demandas da conferência, que engloba a todos, e não de uma área 

específica; que muitos projetos culturais apresentados nos editais do Promic entregam 

boas ideias e suprem demandas da sociedade, mas muitas vezes não são selecionados 

por estarem mal elaborados; a área de Hip hop informa que tem estado semanalmente 

nas periferias com a batalha de rima; e pede que o conselho se manifeste sobre a falta de 

energia no zerão. A seguir foi colocado em discussão o Ofício encaminhado pela gestão 

anterior do conselho sobre a indicação do representante da cadeira da zona oeste como 

representante do Conselho Municipal de Política Cultural na composição do grupo Gestor 

do CEU, equipamento da zona oeste. Com base na informação que não haveria mais o 

Grupo Gestor do CEU, decidiu-se pelo encaminhamento de ofício perguntando se existe 

ainda essa demanda de indicação. No mesmo Ofício, a gestão anterior do conselho fez o 

encaminhamento de atas da gestão 2017-2019, que na época estavam pendentes de 

aprovação, com o devido parecer favorável dos antigos conselheiros, solicitando que este 

conselho tomasse ciência e, após, publicasse no site oficial da Prefeitura, sendo esta 

medida aprovada pela plenária. A seguir passou-se aos informes: 1. sobre eleições 

complementares: o conselheiro Marcel informou sobre a eleição da área de capoeira no 

dia 06/02, as 19h30, no Auditório da sede da Secretaria de Cultura e ainda, que as 



próximas eleições das cadeiras vagas estão sendo articuladas e espera-se manter o 

calendário já indicado. 2. A conselheira Maria Luisa informa que a Diretoria de Ação 

Cultural trabalha com a plataforma Londrina Cultura e com o aplicativo e que produz a 

agenda cultural com os eventos lançados no Londrina Cultura e outros; que estão sendo 

encaminhados formulários através do mailing para saber a opinião sobre a agenda 

cultural produzida.  3. A conselheira Solange informa que há muita defasagem de servidor 

na secretaria, pois muitos gestores culturais se aposentaram e não houve reposição; e 

que existe um concurso público para gestor que expira em abril/2020; a plenária se 

manifestou indicando a necessidade de o conselho e o setor cultural solicitar ao prefeito 

essas contratações;  que a Secretaria deve ser fortalecida para que o setor cultural seja 

fortalecido também; que a mesa do conselho agende uma reunião com o Prefeito para 

tratar exclusivamente desse tema de recursos para a manutenção da secretaria e de  

contratações e que quem participar da reunião não deve levantar outros assuntos. 4. A ata 

da reunião do dia 02/12 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; 5. As áreas 

de Vilas Culturais e Teatro solicitaram esclarecimentos sobre o andamento do próximo 

edital de vilas culturais, para que não haja interrupção do fomento, sendo informado pela 

Diretora de Incentivo à Cultura que o edital já estava sendo elaborado. 6. A Diretora ainda 

informou que o Edital 009/2019 de projetos independentes está sendo finalizado e que 

após a finalização da seleção a comissão decidirá sobre os recursos que sobrarem em 

cada linha. O ouvinte Edward Fao questionou essa forma de liberação de recursos e foi 

informado de que, como a seleção foi feita, excepcionalmente, por linhas, a distribuição 

dos recursos remanescentes ficou para o final e que tanto a Secretaria, que conduz o 

processo, quanto a comissão de análise seguem as normas do edital. Nada mais havendo, 

às 21h30, deu-se por encerrada a reunião, secretariada por mim, Sonia Regina Aparecido, 

1ª Secretária, cuja ata lavrei e datei e será submetida à aprovação do Conselho Municipal 

de Política Cultural na próxima reunião. 


