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2

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL DE LONDRINA REALIZADA EM 04/12/2017.

3

Ao dia quatro do mês de dezembro de dois mil e dezessete, com início às dezenove horas

4

e trinta minutos em segunda convocação, realizou-se, no auditório Vilanova Artigas da

5

Secretaria Municipal de Cultura – antiga Casa da Criança -, reunião ordinária

6
7

Conselho Municipal de Política Cultural, biênio dois mil e dezessete a dois mil e
dezenove. A convocação teve como pauta: Leitura e aprovação das atas das reuniões

8

dos dias 13.11 e 22.11.2017 e da ata da assembleia de artes visuais do dia 28.11.2017;

9

Eleição ou referenda do núcleo organizador do Conselho;

1

do

Indicação de representante

10

do Conselho no Programa Prefeito Amigo da Criança; Discussões acerca da conversa

11

com o prefeito sobre o orçamento do PROMIC; Discussões sobre o andamento na

12

Câmara da legislação que regulamenta o uso do instrumento bolsa para financiamento

13

dos projetos independentes do PROMIC; Definição de calendário para as próximas

14

reuniões ordinárias do Conselho. Foram justificadas as ausências dos conselheiros(as)

15

da: setorial de artes gráficas Pablo Blanco e Carolina Sanches; Lilian Stanke da setorial

16

do cinema; Benedito Macedo da setorial região oeste; Gerson Bernardes da setorial de

17

Vilas Culturais; Luiz Carlos Sollberger Jeolás conselheiro da setorial de Fotografia; e

18

Tatiane Batista dos Santos representante do poder público. São feitos os informes de

19

eventos culturais da cidade. O Conselheiro Paulo Briguet convida para o lançamento do

20

livro “Coração de Mãe” de sua autoria no dia 9 de dezembro no Teatro Mãe de Deus às

21

9h30. A Conselheira Luiza Braga lembrou os eventos de comemoração ao aniversário da

22

cidade que terão apresentações do grupo de percussão Bafo Quente nos dias 9 e 10 de

23

dezembro. O Conselheiro Danilo Lagoeiro convida os presentes para Mostra MARL /

24

Feirão da Resistência e da Reforma Agrária que acontecerá no dia 9 de dezembro das

25

9hs às 17hs na Avenida Duque de Caxias, 3241. Os conselheiros Reinaldo Augusto

26

Barbora e Francielle Tomaz Barbosa informam que foram convidados para participar do

27

evento Master Crew em São Paulo, representando a cultura hip hop de Londrina. Os

28

conselheiros: Teresa Mendes, Fagner Souza, Rosemari e Vinicius pediram para ser

29

incluídos na lista de e-mails do conselho. Para sugestão de inclusão ao texto da ata do

30

dia 22 a conselheira Rosemeire sugere que fique claro que os conselheiros de seis

31

setoriais foram empossados nesse dia. A plenária aprova por ad referendum as atas das

32

reuniões do conselho nos dias de 13 e 22 de novembro. Na sequencia são lidas as atas

33

da Plenária da Comissão Eleitoral pelo Conselheiro representante do poder público André

34

de Almeida. Esta assembleia definiu por novas eleições para a setorial de Artes Visuais

35

em no dia vinte e oito de novembro de 2017.(ver atas da assembleia de artes visuais do
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dia 28.11.2017).

Ao final de sua fala o conselheiro André de Almeida agradece o

37

empenho da comissão e da mesa organizadora para realização do referendum e da

38

assembleia de eleição. Ricardo Corrêa sugere que a segunda ata da plenária de artes

39

visuais tenha a informação de que foram feitas três chamadas para a plenária sugerir

40

candidatos a setorial. Ricardo sugere que os nomes dos componentes da mesa possam

41

ser citados na ata das eleições. Destaca e acredita que poderíamos compreender e

42

responder o que seria a verdadeira cultura. As atas foram aprovadas com dezoito votos

43

favoráveis e cinco abstenções. A plenária pede esclarecimento sobre a necessidade dos

44

conselheiros que precisam tomar posse. A conselheira Luiza Braga esclarece que isso

45

precisa ser publicado em diário oficial, e que os representantes que ainda não tomaram

46

posse estão sendo contatados. O conselheiro Henrique Lhamas sugere que possamos

47

discutir esse procedimento para quem não tomar posse na próxima reunião,

48

principalmente as setoriais de Tradições Populares e Artesanato que ainda não tomaram

49

posse. Caio relembra das dificuldades das horas extras dos funcionários da Secretaria

50

que vêm trabalhando muito nas reuniões ordinárias e extraordinárias dificultando um

51

acúmulo de mais reuniões neste ano. A conselheira Luiza Braga relembra para o

52

participante Ricardo Corrêa que ele possa participar dos encaminhamentos via um

53

conselheiro empossado para garantir que sua proposta seja aceita, como diz o regimento.

54

Kennedy Piau faz a proposta de fazermos a eleição do núcleo organizador na próxima

55

reunião ordinária do ano que vem, já que há pautas mais emergentes para o conselho

56

neste momento, como empossamento de todos conselheiros e articulações para o Promic

57

2018. Teresa Mendes pede esclarecimento sobre a reunião e seu teto de horário para

58

mesa. Luiza Braga esclarece que as reuniões vão até as vinte e uma e trinta minutos,

59

tendo duas horas de duração, mas que nossas reuniões tem sido muito extensas pelo

60

próprio comportamento dos conselheiros(as). André Almeida destaca que as reuniões

61

devem ser bem objetivas, sem discussões incoerentes. Concorda com o conselheiro Caio

62

Cesaro ao que tange a dificuldade de participação dos representantes do poder público

63

devido as dificuldades no pagamento de horas extras. Almir Menezes cita o artigo oitavo

64

do regimento do conselho como questão de ordem, e que por conta do regimento

65

podemos aguardar que a setorial de artes visuais tome posse. Luiza encaminha que a

66

eleição do núcleo organizador possa acontecer depois que todos os conselheiros sejam

67

empossados seguindo o regimento do conselho. Logo após, as conselheiras Marcella

68

Cardoso e Luiza Dib foram eleitas por unanimidade como conselheiras que irão participar

69

do Programa Prefeito Amigo Criança representando este conselho. A conselheira Luiza

70

Braga informa os pontos de pauta da reunião com o prefeito Marcelo Belinati, ocorrida no

71

gabinete no mesmo dia, que trataram da situação orçamentária do Promic e Lei das
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Bolsas (285/2017). Neste relato ficou evidente que prefeito concordou com o mérito de

73

uso do recurso dos projetos independentes de 2017 para ano de 2018, mas que teria que

74

consultar sua equipe técnica/financeira de governo para avaliar como viabilizar esses

75

recursos. Por outro lado, o apoio institucional do prefeito ao projeto de lei das Bolsas

76

(285/2017) foi reiterado. A presidenta sugere que se forme outra comissão para agilizar a

77

aprovação da Lei das Bolsas até o dia dezenove de dezembro de 2017. Ficou claro na

78

reunião que o executivo apoia o projeto de Lei, mas que existem os trâmites da Câmara

79

que precisam ser respeitados, inclusive os pareceres da comissão de Educação e do

80

próprio Conselho de Políticas Culturais da Cidade. Sobre a questão dos orçamentos do

81

PROMIC - projetos independentes 2017, o prefeito concordou com a justiça e o mérito da

82

reivindicação da categoria com o uso deste recurso para os projetos independentes de

83

2018, mas que ele terá que avaliar essa possibilidade com equipe econômica de sua

84

gestão, e numa próxima reunião a ser agendada na semana que vem a resposta será

85

dada oficialmente. Caio Cesaro destaca os dois pontos de pauta da reunião. A questão da

86

falta dos projetos independentes e também a pauta de aumento do orçamento do

87

programa para 1%, pauta da VIII Conferência de Cultura de 2016. Caio esclarece que o

88

prefeito Marcelo Belinati ainda irá dar a resposta final a partir da análise técnica. Caio

89

também rememora que o prefeito acredita que possa haver problemas de um aporte no

90

ano de 2018, e após esse incremento isso pode ser diminuído no ano de 2019 e isso

91

geraria algum problema para os produtores e as comunidades atendidas. Caio destaca

92

que o prefeito apontou para a necessidade de melhorar os mecanismos de divulgação

93

dos projetos, para além só dos dados numéricos dos projetos, além da administração

94

pública precisar organizar mais ações intersertoriais entre as secretarias municipais.

95

Ricardo lembra da sugestão de inclusão das conselheiras Zuila e Marize, mas como o

96

núcleo organizador já havia encaminhado em reunião os nomes dos membros dessa

97

comissão, isso não foi possível. Ricardo sugere que a comissão possa trabalhar na

98

Câmara primeiro com a comissão de justiça, onde o projeto está tramitando inicialmente.

99

O Conselheiro Almir Menezes, participante da comissão de trabalho com o prefeito, relata

100

que sua abordagem de que o PROMIC está na UTI vem de acordo com o déficit

101

orçamentário do programa desde 2003, ano que o programa atingiu o 1% do orçamento

102

municipal. No entendimento do conselheiro Almir, o fato de termos mais recursos em

103

2018 do que nos anos posteriores não retira o mérito do aporte desse valor. Nós temos

104

um tesouro para cidadania nesta cidade que é a política cultural, e nesse sentido

105

precisamos ir atrás do que nós queremos. Ele diz que nós precisamos nos mobilizar com

106

a imprensa, comunicação, comunidade cultural para isso repercutir na decisão final. O

107

conselheiro encaminha que se tire uma comissão para pensar as estratégias necessárias
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para essas duas pautas e defende que o valor dos projetos independentes do ano de

109

2017 seja todo integrado aos projetos independentes de 2018. Propõe também uma nova

110

reunião extraordinária para podermos trazer os retornos dessas ações juntos ao Prefeito e

111

à Câmara Municipal. Kennedy Piau diz que, quanto ao prefeito, parece que não temos

112

muito o que fazer a não ser aguardar o retorno da administração pública. Defende que no

113

dia dessa reunião podemos ter o conselho presente, só com a fala de membros da

114

comissão temática já eleita. Piau questiona a preocupação do prefeito quanto ao aumento

115

do orçamento do ano de 2018 como algo estranho. Piau também se dispõe para ajudar a

116

redigir o parecer do Conselho sobre a Lei de Bolsas. O conselheiro Leonardo Benatto diz

117

que o prefeito deve vir aqui e não nós irmos lá. Luiza Braga concorda com a indicação do

118

conselheiro Piau para a emergência da pauta da Câmara ser resolvida neste ano ainda, e

119

que possamos ter um ano de estruturação para garantir a continuidade das ações

120

culturais. O conselheiro Marcos Gomes também vai de encontro às falas de Luiza e Piau,

121

mas gostaria de fazer a ressalva que este cancelamento dos recursos representa um

122

contingenciamento, e que o parcelamento mitiga essa visão dos cortes. Ele também

123

comenta as falas citadas do prefeito ao que tange a divulgação dos projetos do PROMIC

124

e um possível uso de propaganda para o prefeito. Sobre a tramitação do projeto 285/2017

125

o conselheiro Marcos aponta a necessidade do trabalho com a Comissão de Justiça da

126

Câmara. Os Conselheiros Reinaldo Barbosa e Eduardo Felix se dispõem para participar

127

dessa comissão junto à Câmara. Caio esclarece que a reunião foi ainda aberta a

128

propostas de resolução do orçamento dos projetos independentes. Destacou que se for

129

necessário podemos sim convocar uma nova reunião extraordinária, mesmo com as

130

dificuldades da Secretária. Almir destaca que é necessário uma organização da base dos

131

produtores culturais para criar fatos políticos favoráveis para a comunidade cultural, e que

132

isso precisa de uma comissão de mobilização, principalmente para a pauta na Câmara

133

Municipal de Cultura. O Conselheiro Danilo Lagoeiro encaminha uma proposta de criação

134

de uma única comissão que vai organizar a mobilização social, e o trabalho junto à

135

Câmara e a continuidade da articulação com o prefeito. O conselheiro Kennedy Piau

136

sugere que se forme esta comissão nesta reunião para agilizar os trâmites necessários à

137

aprovação do projeto na Câmara e a nova reunião com o Prefeito. O conselheiro Caio diz

138

que o parecer deve estar pronto até amanhã para otimizar nosso trabalho. A conselheira

139

Luiza encaminha e temos votação unânime de que a comissão temática irá redigir o

140

parecer favorável à Lei de Bolsas. Os nomes que se dispuseram a participar são:

141

Reinaldo Barborsa, Marize Garcia, Eduardo Félix, Kennedy Piau, Julio Erthal, mais os

142

membros da comissão temática já definida na reunião anterior – Luiza Braga ,

143

Washington Luis, Danilo Lagoeiro e Almir Menezes. Teresa Mendes se dispôs a pautar o
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jornal da Zona Sul sobre a temática. O conselheiro Almir sugere que já se tire uma

145

agenda para essa comissão trabalhar. A conselheira Luiza indica que possamos tirar uma

146

primeira data ordinária para janeiro de 2018, e sem um retorno do prefeito e da Câmara

147

podíamos deixar para convocar uma reunião extraordinária ainda este ano, aguardando a

148

melhor data diante da conjuntura das respostas às duas pautas. O conselheiro Kennedy

149

Piau pergunta para o conselheiro Caio Cesaro que se deixássemos pra dia quinze de

150

janeiro a primeira reunião de 2018 isso atrapalharia o andamento da avaliação dos

151

projetos do ano que vem. Caio diz que a princípio não, mas isso depende dos

152

encaminhamentos da comissão temática junto ao prefeito e à Câmara. Kennedy Piau

153

indica que possamos deixar agendada/indicada uma reunião extraordinária para o dia

154

dezoito de dezembro, dependendo dos encaminhamentos da comissão junto à prefeitura

155

e à Câmara. O conselheiro Almir defende esse encaminhamento de uma reunião

156

extraordinária para o dia dezoito de dezembro para que possamos encaminhar questões

157

referentes às nossas pautas. A conselheira Marcella sugere que o projeto de Lei das

158

Bolsas possa ser abordado com a clareza que o tema necessita. Henrique Lhamas

159

sugere que possamos deixar pré-agendado mesmo a reunião extraordinária para o dia

160

dezoito de dezembro. Caio sugere que possamos fazer de tarde, pela falta de horas

161

extras junto aos servidores da Secretaria. Neste sentido, o debate ficou em definir o

162

horário da reunião extraordinária no período da tarde (proposta do Caio) e manutenção do

163

horário da noite (Almir). O conselheiro Washington Luis diz que os funcionários podem

164

participar mesmo que a reunião possa ser em outro local. Caio Cesaro diz que fará um

165

esforço para manter o horário da reunião na Secretaria. A conselheira Teresa sugere a

166

proposta da primeira reunião ordinária para o dia vinte e dois de janeiro, e essa proposta

167

é unanimemente votada pelo pleno do conselho do dia. Reinaldo diz que retira seu nome

168

da comissão e que a mesa deve estar atenta a todas a vozes. A conselheira Luiza Braga

169

relembra que precisamos estar disponíveis para todas as posturas de fala no conselho,

170

repensando os modos de reivindicação e usos da fala. Isso irá acontecer de acordo com a

171

expressão dos conselheiros. Luiza Braga pede desculpas ao conselheiro Reinaldo

172

Barbosa. Kennedy Piau pede que a mesa deve esclarecer o que são: questões de ordem,

173

encaminhamento e esclarecimento para uma próxima reunião. Teresa Mendes sugere

174

que possamos discutir em 2018 o Projeto de Lei sobre o uso de álcool em espaço

175

públicos. O participante Ricardo Corrêa sugere que possamos enviar por e-mail essas

176

explicações sobre as questões de ordem, encaminhamento e esclarecimento. Nada mais

177

havendo, às 21h47m deu-se por encerrada a reunião, secretariada por mim, Danilo do

178

Amaral Santos Lagoeiro, vice-presidente, cuja ata lavrei e datei e será submetida à

179

aprovação do Conselho Municipal de Política Cultural na próxima reunião ordinária.

