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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL DE LONDRINA REALIZADA EM 05/03/2018.
Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, com início às dezenove horas e
trinta minutos em segunda convocação, realizou-se, no auditório Vilanova Artigas da
Secretaria Municipal de Cultura – antiga Casa da Criança -, reunião ordinária do Conselho
Municipal de Política Cultural, biênio dois mil e dezessete a dois mil e dezenove. A
convocação teve como pautas a aprovação das atas das reuniões dos dias 22.01. e
05.02; as discussões e deliberações sobre as negociações com o Prefeito referente ao
orçamento do PROMIC 2017; o andamento dos editais do PROMIC 2018; a discussão
sobre a elaboração de carta de apoio ao MARL; e o planejamento da Conferência
Municipal de Cultura. A presidente Luiza Braga inicia a reunião informando as
justificativas de ausências dos conselheiros: Henrique Lhamas, Marcella Kretsch e Eliane
Oliveira. Solicita a assinatura dos conselheiros que ainda não tomaram posse e informa
que a setorial de tradições populares vai comunicar novas eleições, pois o suplente ainda
não tomou posse. Informa sobre a renúncia do conselheiro Paulo Briguet da setorial de
Patrimônio e questiona se a plenária teve acesso à carta de renúncia que ele enviou. A
plenária diz que recebeu e todos ficam informados da necessidade de convocação de
novas eleições para esta setorial. Luiza informa sobre o convite para o Ciclo de Debates
para o Plano Diretor e que o convite com todas as datas e horários dos debates será
enviado aos conselheiros por e-mail. Kennedy Piau faz um informe sobre o falecimento do
professor da UEL José Fernando Amaral Stratico, que foi um professor muito importante
na área cultural e que merece nosso reconhecimento. Informa também que foi encontrada
uma pessoa morta no ginásio Alceu Malucelli, e uma pessoa da área da cultura estava
fazendo o registro e teve o celular tomado, e enquanto ela saiu e voltou com a polícia o
portão havia sido soldado e ela não teve mais acesso ao local. Lembra que o local é um
espaço público e que já havia sido solicitado à prefeitura para uso cultural. Informa ainda
que o coletivo de professores da UEL esta realizando um evento sobre o golpe de 2016 e
que umas das mesas será sobre mídia, cultura e religião. Almir Menezes informa sobre
um evento da Frente Brasil Popular, que esta discutindo a conjuntura politica atual, que
será realizada no MARL. Fagner de Souza informa sobre o Feirão da Resistência e da
Reforma Agrária, que será realizada no MARL e contará com uma feira agrária e também
com a realização de contação de historias do ECOH. Alexandre Oguido informa sobre a
abertura da exposição Movimentos, Luz e Sombras do artista plástico Edson Massuci, no
Museu de Arte de Londrina e sobre a realização da Feira Madá no sábado, também no
Museu de Arte. A presidente Luiza procede à realização da aprovação das atas dos dias
22.01 e 05.02. O conselheiro Caio Cesaro sugere alterações pontuais nas duas atas. São
elas: Ata do dia 22.01: Linha 21: as vilas consolidadas não participam de novas seleções
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e sim, apresentarão planos de trabalho. Linha 49: poderão ser enviados para a
procuradoria para posterior lançamento. Linha 51: apresentação do plano de trabalho.
Linha 107: suprimir a fala do conselheiro Caio. Ata do dia 05.02: Linha 44: tomou
conhecimento da ação solicitando a transferência da realização do evento para outro
espaço. Linha 83: diz que se o edital se apresentar efetivo poderá continuar sendo
utilizado. A conselheira e primeira secretária Tatiane Santos diz que irá encaminhar a ata
retificada para ciência dos conselheiros. Luiza pede a alteração da ordem da pauta devido
à visita do prefeito, que virá debater o orçamento do PROMIC de 2017, que acontecerá
por volta das 20h. A plenária concorda e Luiza passa para a pauta sobre a carta de apoio
ao MARL. Luiza informa que o pedido de cessão do MARL já passou por várias esferas e
que atualmente se encontra na Secretaria de Governo, desde o ano passado, aguardando
a assinatura. Sugere que o conselho faça uma moção de apoio pedindo a assinatura
deste documento. Danilo Lagoeiro diz que a cessão do MARL foi aprovada em
conferência, ainda na gestão passada. Diz que o pedido de cessão está tramitando desde
fevereiro de 2017, passando por diversas secretarias e órgãos competentes, seguindo a
lei orgânica do município. Diz que o processo está parado na Secretaria de Governo
desde o dia 20.12.17, conforme acompanhado pelo processo no SEI. Diz que a cessão do
espaço para a Secretaria de Cultura vence em abril e a Associação quer que a cessão
esteja regularizada para eles até este prazo. Kennedy Piau diz que, ao invés de carta de
apoio, o conselho deverá fazer uma deliberação, cobrando esse posicionamento, pois
essa cessão já foi deliberada em conferência e devemos mostrar a urgência desse tema.
A plenária entra em regime de votação sobre o apoio à cessão do MARL. São registrados
18 votos a favor e 5 abstenções. Desta forma, fica deliberado que o Conselho fará um
documento informando sobre a sua deliberação e cobrando a assinatura da cessão do
MARL. Inicia-se a pauta sobre o andamento dos editais do PROMIC 2018. Luiza diz ser
importante pautar a questão do edital de projetos independentes que já está aberto, e que
é importante ter um projeto de formação para os produtores, para compreensão do novo
tipo de repasse por bolsa. Caio diz que recebeu a indicação do conselho para recompor
as comissões de análises de projetos estratégicos. Sônia Aparecido diz que ligou aos
indicados pedindo a documentação, e perguntando a disponibilidade para início dos
trabalhos. Alguns dos indicados apresentaram dificuldades para o inicio imediato, sendo
que apenas a Zuila de Oliveira e o Edvaldo Manoel dos Santos Junior (Eddie Mansan)
poderiam começar imediatamente e a Maria Beatriz Pacca poderia iniciar na semana que
vem. Caio informa que a decisão de subir uma suplente a titular foi tomada devido à
disponibilidade dos indicados, e que aproveitaram essa reunião para comunicar ao
Conselho para que a decisão fosse transparente. Diz que as oficinas para capacitação
dos produtores culturais será realizada nas próximas semanas. Informa que o edital de
projetos independentes pode ser prorrogado por mais 15 dias, ou deverá ser lançado
novo edital com um prazo de 30 dias. Devido à chegada do Prefeito o ponto de pauta é
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interrompido e Luiza inicia o ponto de pauta sobre as deliberações da reposição do
orçamento do PROMIC em 2017. Informa à plenária que a comissão que representa o
conselho já esteve em reunião outras vezes com o prefeito e que ele cordialmente aceitou
vir fazer a proposta sobre a reposição do orçamento pessoalmente hoje na reunião do
Conselho. Luiza chama o prefeito Marcelo Belinati à mesa para iniciar as discussões.
Caio relembra os trâmites que foram necessários para a adequação do repasse a projetos
independentes do PROMIC, devido à mudança da lei 13.019/2014. Diz que, por conta
disso, a verba destinada para ao fomento de pessoa física, no valor de 1.7 milhão, não
pôde ser repassada. Devido a isso, o Conselho decidiu reivindicar a reposição desse valor
junto ao Prefeito. O prefeito Marcelo Belinati diz que, quando entrou na prefeitura, tinha a
possibilidade de fazer mais do mesmo ou fazer as coisas de forma diferente e que ao
fazer as coisas diferentes ele acaba tirando as pessoas da sua zona de conforto. Afirma
que, devido ao déficit no orçamento da cidade, várias medidas duras foram tomadas.
Durante a fala do Prefeito um participante ouvinte se mostrou insatisfeito e se retirou do
recinto. Diz que no começo do ano passado ele foi comunicado pela Procuradoria de
algumas dívidas do CARF, que poderiam causar transtorno para o município e até mesmo
para os produtores culturais. A Procuradoria chegou ao entendimento de que deveria ser
criado um novo modelo de repasse que garantisse a segurança do município e também
os dos produtores. Devido a essa mudança, o repasse aos projetos independentes do ano
passado não pôde ser feito. Diz ainda que desde a primeira reunião que teve com o
Conselho ele considerou justa a reposição deste valor, que já estava previsto no
orçamento do ano passado. Afirmou que, em conversas com as secretarias, foi proposto o
parcelamento dessa reposição em três anos. Apos a deliberação do Conselho para o
parcelamento em duas vezes ele conversou com o novo secretario do Planejamento e da
Fazenda e decidiram por acatar a deliberação do Conselho e fazer a reposição do
orçamento em duas vezes. Marcelo diz ainda que enxerga a cultura como instrumento de
cidadania e que devemos investir na divulgação dos projetos culturais realizados, para
que possa ajudar a população em geral a conhecer os projetos e mudar a sua percepção
em relação à cultura. Luiza agradece a presença do Prefeito e diz que a posição do
Conselho é de manter uma relação estreita de diálogo com o poder executivo. Kennedy
Piau agradece a presença do prefeito e pelo diálogo, que deve ser mantido apesar das
divergências políticas. Informa sobre o pedido de cessão do MARL, que está parado na
Secretaria de Governo e pede agilidade para a sua assinatura. Informa o prefeito sobre o
pedido de cessão do Ginásio Alceu Malucelli, que ficou abandonado e virou mocó, e que
esta sendo utilizado ilegalmente pela UNIFIL. Pede que o prefeito articule junto às suas
bases na câmara para que esses pedidos sejam atendidos. Washington dos Santos fala
sobre o uso do porão do Zerão, que já foi lavado e pintado, mas que a sua liberação está
esbarrando na burocracia, pois o Zerão não esta lotado em nenhuma pasta. Pede
atenção ao Prefeito, pois falta muito pouco para que o espaço possa ser liberado para
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uso. O prefeito Marcelo Belinati pede ao Caio para que ele observe essa questão do
Zerão para que seja resolvida em breve. Almir Menezes agradece ao prefeito pela
compreensão da insistência do Conselho, pois apesar de o prefeito ter varias áreas para
atender, ele compreendeu a necessidade da cultura. Luiza agradece novamente o
prefeito, e reforça a questão dos espaços públicos ociosos na nossa cidade, pois são
vários os lugares que a comunidade quer abraçar e cuidar. Luiza retoma a pauta sobre o
andamento dos editais do PROMIC deste ano. Almir Menezes diz que se surpreendeu
com alguns itens do edital, pois é um processo novo, e ele teve algumas dificuldades para
entender esse novo processo. Diz que os ajustes que ele vê podem ser sanados nas
oficinas e que os editais podem ser prorrogados por mais 15 ou 20 dias sem problemas.
Diz que não devemos apressar os editais, pois o pior problema é que vários projetos não
sejam aprovados devido a dúvidas no momento da inscrição. Kennedy Piau diz que
precisamos prorrogar esse edital, pois após a comissão ter feito a lei, o edital e o plano de
trabalho, foram acrescidas informações que não estão afinadas. Diz que é preciso realizar
a capacitação da comissão, para que não seja confundida a bolsa para iniciação científica
com a bolsa para desenvolvimento de ações culturais. Diz que é importante que a
execução do projeto preveja a coleta e repasse de informações sobre as ações realizadas
pelo projeto para o poder público. Sugere a prorrogação dos editais para a revisão do
texto. Renato Forin reforça a importância de que a comissão de análise de projetos esteja
totalmente formada para o início das análises. Luiza pede um esclarecimento ao Piau
sobre a prorrogação dos editais, e questiona se a proposta que ele sugere é a de
prorrogar o edital por 15 dias, ou o relançamento do edital com mais 30 dias de prazo.
Piau afirma que os 30 dias seriam mais vantajosos, se com isso pudermos corrigir erros
que já perceberam que existem, do que ter problemas futuros. Almir Menezes questiona
se houver alteração no edital ele terá que passar novamente pela procuradoria. Caio diz
que primeiro poderá fazer uma consulta à Procuradoria. Caso as alterações possam ser
sanadas apenas com a consulta o edital ficará disponível mais rapidamente. Caso
necessite de nova análise, a procuradoria tem o prazo de ate 30 dias para analisar o novo
texto do edital. Pede para que as informações sobre as alterações do edital sejam
enviadas pelo Conselho até amanhã (terça-feira), para que possa ser providenciada a
consulta junto à procuradoria. Almir Menezes levanta uma questão de encaminhamento
pedindo para que o conselho possa entregar essas informações até quinta feira para a
secretaria, para que possam ser discutidas as alterações que serão propostas. Caio
informa que, quanto mais tempo a secretaria demorar a receber as informações, mais
tempo vai demorar para o edital ser alterado. Kennedy Piau sugere uma proposta de
encaminhamento, de que os interessados em enviar algum apontamento para correção
do edital mandem seus apontamentos a ele e à Patrícia até a quarta-feira, para que na
quinta-feira eles possam trabalhar as informações e encaminhar à secretaria. A plenária
vota e são registrados 18 votos favoráveis a esta proposta e 06 abstenções. Renato Forin
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levanta novamente a questão sobre a necessidade da comissão de análise de projetos
estar completa para o início das análises. Pede para que seja encaminhada a votação.
Luiza procede à votação e são registrados 18 votos favoráveis e 06 abstenções. Sendo
assim, a comissão só irá iniciar os trabalhos de análise quando todos os membros
estiverem presentes. Luiza informa que o ponto de pauta sobre a Conferência de Cultura
ficará para a próxima reunião. Piau sugere que o material sobre o planejamento da
conferência seja enviado aos conselheiros para conhecimento prévio para que o assunto
seja discutido na próxima reunião ordinária do Conselho de forma mais eficaz. Fica
agendada a próxima reunião ordinária para 02.04.18, sendo o primeiro ponto de pauta o
planejamento da Conferência de Cultura. Nada mais havendo, às 21h46m, deu-se por
encerrada a reunião, secretariada por mim, Tatiane Batista dos Santos, 1ª secretária, cuja
ata lavrei e datei e será submetida à aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural
na próxima reunião ordinária.

