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Teve lugar na cidade de Londrina, estado do Paraná, de 13 a 15 de setembro do ano de 2001, a
1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina, no Teatro Zaqueu de Melo, à Av. Rio de
Janeiro, 413 – Centro, sob os auspícios da Prefeitura Municipal de Londrina e da Secretaria Municipal da
Cultura. Participaram da Conferência 108 delegados titulares, escolhidos em assembléias de 12 (doze)
segmentos culturais e de moradores de 6 (seis) regiões da cidade, além de representantes dos
sindicatos de trabalhadores, do setor empresarial e do Executivo e Legislativo municipais.
A 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina teve por finalidade:
I - avaliar a produção, a circulação e o acesso à produção cultural no Município;
II - formular a política de cultura para o Município de Londrina;
III – aprovar as diretrizes para a renovação do modelo de incentivo cultural municipal;
IV – aprovar um novo modelo para o Conselho Municipal de Cultura, em forma de diretrizes de
Projeto de Lei, a ser encaminhado para apreciação e aprovação pelo Legislativo municipal.
Os trabalhos da Conferência foram dirigidos pela Comissão Organizadora, composta pelo
Presidente, Sr. Bernardo Pelegrini, Secretário Municipal de Cultura, pelo Coordenador dos
Trabalhos, Valdir Grandini Alvares, pela Secretária dos Trabalhos, Solange Batigliana, pelo Relator,
Alessandro Kleber Batista e pelo Coordenador de Comunicação, Luciano Bitencourt.
O desenvolvimento da Conferência seguiu a seguinte Ordem:
- Dia 13/09 – abertura solene, seguida de apresentação de balanço de gestão financeira e
administrativa do Município de Londrina, pelo Sr. Prefeito Municipal, Nedson Micheleti e pelo Secretário
da Fazenda, Sr. Paulo Bernardo, com posterior debate com os delegados, convidados e observadores;
- Dia 14/09 – Discussão da política municipal de cultura, com apresentação da visão de cultura
como política pública e da proposta da Rede da Cidadania pelo Secretário Bernardo Pelegrini, seguida de
debate com os delegados, convidados e observadores;
- Dia 15/09, no período da manhã, discussão sobre o novo modelo para o Conselho Municipal
de Cultura, seguido de debate, e na seqüência apresentação da proposta da Secretaria Municipal de
Cultura para reformulação do incentivo cultural, também seguida de debate entre os presentes.
- Dia 15/09, no período vespertino, iniciou-se a plenária final da Conferência, com votação
pelos delegados das propostas sistematizadas.
Dos trabalhos da Conferência, resultaram as seguintes deliberações:
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1) SOBRE A POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO
REALIZAR A CULTURA COMO POLÍTICA PÚBLICA
A Conferência Municipal de Cultura aponta como diretriz a realização da Política Municipal de
Cultura estabelecida na Lei 5.007, de 13 de maio de 1992, em vigência:
“DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA
Art. 1º - A cultura, direito de todos e manifestação da espiritualidade humana, deve ser estimulada,
valorizada, defendida e preservada pelo Poder Público Municipal, com a participação de todos os
segmentos sociais, visando a realização dos valores essenciais da pessoa.
Parágrafo Único – Para a consecução dos fins previstos nesse artigo, o Município, por meio da política
municipal de cultura, deverá:
I- promover a proteção dos bens materiais e imateriais, referentes à cultura, enumerados no artigo 171
da Lei Orgânica do Município de Londrina;
II- garantir o acesso democrático dos bens culturais e o direito à sua fruição;
III- garantir a liberdade de expressão, criação e produção no campo cultural;
IV- proteger, assegurar apoio e estabelecer incentivos à criação, produção, pesquisa, difusão e
preservação de todas as manifestações culturais;
V- garantir continuidade aos projetos culturais já consolidados e com notório reconhecimento da
comunidade;
VI- proteger e aperfeiçoar os espaços destinados às manifestações culturais;
VII- mobilizar a sociedade, mediante a adoção de mecanismos que lhe permitam, por meio de ação
comunitária, assumir co-responsabilidades pela iniciativa e sustentação das manifestações e projetos
culturais;
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IX- formular a política municipal de cultura em consonância com a do meio ambiente;
X- assegurar a interação da cultura com a educação e outras áreas como o esporte e turismo.”
Desde sua aprovação, pouco dessa legislação saiu da letra para tomar forma em projetos de
governo, programas e atividades práticas. Agora a Conferência aponta a necessidade de lhe dar
concretude, tratando a cultura como política pública.
As primeiras ocorrências das palavras “interesse público”, registram-se em 1470, em inglês, e
identificam “público” como “bem comum da sociedade” ( ). Em 1550, assume a característica de ser
aquilo “que está aberto a observação geral” ( ). Na França durante o Renascimento “espaço público”
era tomado no sentido de “região de sociabilidade”. Na mesma França, no século XVII, “público” foi
relacionado à idéia de “platéia” ( ), especialmente de teatro.
O início da industrialização, o desenvolvimento do comércio e a concentração urbana colocaram
grupos e pessoas de crenças e situações sociais díspares em contato, gerando formas de sociabilidade
independente do controle das normas sociais anteriores, principalmente as que separavam as cortes do
povo.
As grandes cidades, nunca foram, no entanto, sinônimo de justiça ou convivência. A indústria
capitalista e a cidades formam uma mistura peculiar, que Friedrich Engels, ainda jovem, descreveu em
1848, com muita sensibilidade: “Uma cidade como Londres, onde se pode vagar horas a fio sem se
chegar sequer ao início do fim, sem encontrar o mais ínfimo sinal do que permite inferir a proximidade
do campo, é algo realmente singular. Essa concentração colossal, esse amontoado de dois milhões e
meio de seres humanos num único ponto centuplicou a força desses dois milhões e meio ... Mas o
sacrifício que isso custou só mais tarde se descobre. Quando se vagou alguns dias pelas calçadas das
ruas principais, só então se percebe que esses londrinos tiveram que sacrificar a melhor parte de sua
humanidade para realizar todos os prodígios da civilização, com que fervilha a sua cidade; que centenas
de forças neles adormecidas permaneceram inativas e foram reprimidas...
Essas centenas de milhares de pessoas de todas as classes e situações, que se empurram umas
às outras não são todos seres humanos com as mesmas qualidades e aptidões e com o mesmo
interesse em serem felizes? ... E no entanto, passam correndo uns pelos outros, como se não tivessem
absolutamente nada em comum, nada a ver uns com os outros, ... e no entanto não ocorre a ninguém
conceder ao outro um olhar sequer. Essa indiferença brutal, esse isolamento insensível de cada
indivíduo em seus interesses privados, avultam tanto mais ofensivos quanto mais esses indivíduos se
comprimem num espaço exíguo.” ( )

4

1ª CONFERÊNCIA DE CULTURA
DA CIDADE DE LONDRINA
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oferecer opções de convivência, atualmente vivemos o período em que a democracia, a cultura e o en-

tretenimento se constituíram em esferas específicas, ou tipos de indústrias, que se ligam aos indivíduos
como produtos indiretos, mercadorias e imagens escolhidas, editadas e construídas por “especialistas”,
em substituição à vivência pessoal.
Quando falamos em Política Pública de Cultura estamos falando de recuperação de
experiências de produção, em movimentação e enriquecimento da perspectiva de vida; ao contrário do
cotidiano empobrecido, das ilusões compensatórias e da contemplação passiva que estão na base da
indústria cultural. Estamos falando da superação da distância entre os produtores e os receptores de
informação e cultura, pela criação de condições de intercâmbio desses papéis na comunidade.
Rede da Cidadania: o programa de integração sócio-cultural do município
Para proteger e aperfeiçoar os espaços destinados às manifestações culturais; mobilizar a
sociedade, mediante a adoção de mecanismos que lhe permitam, por meio de ação comunitária,
assumir co-responsabilidades pela iniciativa e sustentação das manifestações e projetos culturais e
garantir o acesso democrático dos bens culturais e o direito à sua fruição, a Conferência referenda que
o poder público, em parceria com a comunidade cultural e a sociedade, a Rede da Cidadania, que irá
estender para toda a população, em especial a dos bairros e distritos, os equipamentos e serviços
culturais, o que reconhecemos ser tão importante quanto fazer funcionar a rede pública de saúde,
garantir o acesso à educação, proporcionar segurança nas ruas e residências – demandas sócias já
consolidadas como políticas públicas. Não são poucas, aliás, as provas de que as possibilidades de
expressão e produção cultural diminuem a violência e as doenças.
Dentro dessa proposta, a Rede será implantada em todas as regiões da cidade, com a criação de
núcleos culturais no Centro, bairros e distritos londrinenses. Estes núcleos, chamados de Pontos de
Rede, são espaços integrados ao circuito, onde, além de oferecer alternativas de lazer e fruição,
pretende organizar grupos locais de produção cultural.
O grifo nas palavras grupos locais e integrados reforça a idéia de rede, na qual as comunidades
mantêm uma relação horizontal entre si, recebendo grupos no seu ponto de rede (incluídos aí aqueles
inicialmente mobilizados pela Secretaria) e “exportando” os seus para os pontos de rede de outras
comunidades.
O alcance do Programa:
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- Relatório Final 1) Formar um elo entre as várias políticas públicas do município (saúde, educação, ação social,
desporto, mulher, idoso, orçamento participativo, etc), objetivando a integração dessas políticas, numa
perspectiva holística

Dentro das muitas concepções de cultura, uma se destaca: “a Cultura é o proces-

so de produção e circulação dos bens simbólicos numa sociedade”. Nesta perspectiva, tudo que possui
significado humano é cultura. O modo de se alimentar é cultura, assim como o modo de se morar,
vestir, tratar da saúde, participar da vida em comunidade. Isto confere, no contexto da administração
de uma cidade, um caráter radicalmente interdisciplinar ao processo cultural. Neste processo, as ações
das várias secretarias de governo podem e devem se interligar, abrindo possibilidades para várias ações
em conjunto. É, portanto, papel do programa Rede da Cidadania, propor, planejar e executar essas
ações conjuntas, visando o ser humano integral e sua qualidade de vida, pois a cidadania não se
subdivide em áreas.
2) Oferecer à população o acesso a uma fruição e produção cultural qualificadas, por
meio de atividades que agucem a sensibilidade, renovem a auto-estima, fortaleçam os
vínculos com a cidade, estimulem atitudes críticas e cidadãs e proporcionem prazer e
conhecimento;
3) Fortalecer o meio cultural londrinense, formando um público exigente e
participativo

e

proporcionando

condições

para

artistas,

técnicos

e

produtores

desenvolverem e aperfeiçoarem seu trabalho na cidade.
A criação de um circuito amplo e integrado pode contribuir para aquecer a atividade e o
mercado cultural. A Rede precisará ser alimentada com oficinas, apresentações e eventos culturais e
esse “alimento” será produzido principalmente pela atividade dos artistas locais, sem esquecer que
também deverá ser espaço para intercâmbio com criadores de outras localidades.
4) Desenvolver programas culturais de geração de renda. Por indicação e decisão da 1ª
Conferência de Cultura da Cidade de Londrina, a geração de renda a partir da qualificação das
atividades culturais será um dos eixos que orientarão o Programa Rede da Cidadania.
SOBRE A POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO CULTURAL
A Conferência de Cultura da Região Sul, realizada previamente à 1ª Conferência de Cultura da
Cidade de Londrina, foi iniciativa pioneira da comunidade, resultou no primeiro Conselho Regional de
Cultura da cidade e trouxe para a apreciação da Conferência Municipal importantes indicações para uma
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- Relatório Final política de estímulo ao fortalecimento regional da produção cultural. As indicações foram acatadas e
adendadas, resultando nas seguintes diretrizes:
- Realização de um Censo Cultural na cidade para conhecer os grupos de produção e as demandas;

- Construção de Centros Culturais nas regiões;
- Buscar o desenvolvimento de convênio com projetos de Extensão das Universidades em áreas que
fomentem a produção e a formação cultural;
- Utilização de vários espaços públicos já existentes, como escolas, feiras, praças e centros
comunitários como pontos para a difusão e a expressão da cultura;
- Utilizar espaços como: bares, lanchonetes, feiras, promovendo eventos artísticos e exposições de
acordo com a realidade de cada bairro;
- Realizar mostra cultural de talentos artísticos existentes nas regiões, elevando a auto-estima da
população e incentivando os criadores culturais;
- Estimular, criar e difundir calendários de eventos das regiões da cidade;
- Implementar videotecas em espaços alternativos;
- Incentivar oficinas permanentes com o objetivo de discutir e incentivar diferentes formas de cultura;
- Através da Incubadora de Projetos Culturais da Secretaria Municipal de Cultura, viabilizar assessorias
regionais para orientar a elaboração de projetos culturais;
- Implementar bibliotecas publicas regionais;
- Incentivo a criação e desenvolvimento de Rádios Comunitárias com enfoque cultural, criativo e
informativo;
- Realização de programas de educação para acessar a tecnologia da informação (Internet) nos finais de
semana.

SOBRE A POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E NATURAL
A 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina acatou e indicou diretrizes específicas em
relação à área de patrimônio histórico, cultural e natural:
- Constar dos objetivos da política municipal de cultura e do Programa Rede da Cidadania a
sustentabilidade, ou seja, atitudes, preservação de valores, e mensagens que dão sentido ao Patrimônio
Cultural e a importância de sua continuidade e proteção, fortalecendo o setor municipal de preservação
com quadro técnico próprio e elaboração de política municipal de preservação;
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- Relatório Final - Em relação ao Incentivo Cultural Municipal, estimular projetos nas áreas de inventário e
levantamento do patrimônio edificado, paisagístico e natural; restauro e preservação de edificações;
revitalização de setores históricos e Estímulo a publicações eventos e atividades formativas na área.

- Trabalho apresentado pelas estudantes de arquitetura Helena Beatriz Wielewicki, delegada
titular do setor na Conferência e Neila Regina Pires, delegada suplente, chamou a atenção para a
importância de preservar a arquitetura em estilo Art Déco, da década de 40, que se concentra na Rua
Quintino Bocaiúva, onde há tendência de verticalização das construções, que ameaçam sua
sobrevivência e contextualização. A sugestão apresentada aponta para elaboração de políticas de
parcerias e medidas de preservação, que foram aceitas como indicações para a política municipal de
preservação do patrimônio, juntamente com o levantamento de outras áreas que também demandem
atenção especial.
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2) SOBRE O INCENTIVO CULTURAL MUNICIPAL:
A 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina reconhece o Incentivo Cultural,
historicamente,

como a principal fonte de recursos para investimento em produção cultural no

Município. Para que contribua na realização da política pública de cultura e na realização da Rede da
Cidadania, os empreendedores culturais e a Secretaria Municipal de Cultura devem vê-la com corações e
mentes abertos, propondo projetos generosos para a cidade e as pessoas que nela vivem.
Não que o Incentivo vá se dirigir apenas para projetos sócio-culturais ou comunitários, mas a
formação de público e a democratização do acesso podem ser elementos de qualquer projeto, assim
como o desafio da qualidade estética pode e deve ser exercitado na política pública de cultura.
CONCEITO DE INCENTIVO:
A 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina considera o incentivo como o apoio do poder
público ao empreendedor cultural e não como subsídio ou financiamento a fundo perdido de todas as
suas atividades e aspectos de seus projetos.
As mudanças aprovadas visam democratizar o acesso aos recursos públicos e levar ao
desenvolvimento dos contatos com o investidor privado, ampliando os recursos para projetos
culturais, de modo que as várias áreas artísticas tenham como atender a demanda existente ou latente.
A relação da produção cultural com os investidores privados deve assumir bases reais, onde o
projeto cultural receba patrocínio e o direcionamento de recursos públicos pelas empresas não assuma
mais a forma fantasiosa de investimento empresarial.
Por fim, estabeleceu-se uma nova fase de incentivo, que tenha o desenvolvimento cultural da
cidade em vista, possibilitando à Secretaria realizar programas culturais, estrategicamente orientados
em benefício da comunidade como um todo.
PRINCIPAIS MUDANÇAS NO MODELO DE INCENTIVO
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- Relatório Final a) prioridade para o essencial da produção:
Londrina é uma cidade de efervescência cultural, onde constantemente surgem novos
empreendedores e empreendimentos culturais. A 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina
levanta a necessidade de redimensionar e ampliar o circuito cultural.
Estas duas situações geram uma demanda cultural que cresce muito mais que a capacidade do
município em fazer crescer os recursos para investimentos.

Assim, a alternativa será o incentivo para a realização da produção essencial proposta pelo
projeto, e não de todas os recursos para sua realização.
b) Critérios objetivos, claros e generosos para a seleção de projetos:
- clareza e coerência nos objetivos;
- criatividade;
- retorno de interesse público;
- importância para a cidade;
- descentralização cultural;
- universalização e democratização do acesso aos bens culturais;
- socialização de oportunidades de produção cultural;
- enriquecimento de referências estéticas;
- valorização da memória histórica da cidade;
- coerência na relação custo/benefício.
c) Duas linhas de projetos:
Projetos dos Produtores Independentes: aqueles que se orientam para o circuito cultural
tradicional ou cuja inserção seja comunitária e vise estimular a produção artística e cultural nos bairros e
regiões da cidade, em ambos os casos os projetos devem nascer da iniciativa independente dos
produtores culturais;
Projetos e Programas Estratégicos: aqueles que visam dimensionar a cultura para toda a
cidade e ativar circuitos culturais. Para esta linha de projetos, especificamente, a Secretaria da Cultura
estuda formas de organizar a captação.
Programas Estratégicos:
São aqueles que executam o projeto cultural do município, ocupando espaços públicos e
mobilizando a população para viver a cultura. A realização da cultura como política pública, além
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- Relatório Final de carecer da descentralização cultural e de levar o aparelho público de cultura também para os bairros
da cidade e distritos do município, depende de mecanismos de mobilização cultural, ou seja, de
uma agenda cultural que envolva a população e a estimule a expressar-se e a fruir as linguagens
artísticas.
Esses programas visam também agregar e potencializar os projetos culturais aprovados pela Lei
de Incentivo. Serão definidos pela Secretaria Municipal e analisados pelo futuro Conselho Municipal de
Cultura. No caso de alguns programas, poderão ser abertos editais específicos no correr do ano, visando
apresentação de projetos pelos grupos culturais.

Projetos Estratégicos:
Por Projetos Estratégicos entende-se aqueles que, mesmo nascendo de produtores culturais
sem vínculo direto com o poder público, alimentam e ativam circuito de cultura abrangendo toda a
cidade, atingindo grandes públicos.
Para os projetos estratégicos, a Secretaria Municipal de Cultura irá dimensionar as necessidades
e prioridades, analisando os projetos aprovados através da Lei de Incentivo; suas confluências e
potencialidades, comparativamente as necessidades da política cultural municipal. A partir dessa
avaliação, contatará a comunidade cultural, estimulando projetos que alimentem a rede de serviços
municipais de cultura.
Pelas próprias características enumeradas, um projeto, para apresentar-se nesta modalidade,
deve mostrar-se sólido na relação custo benefício, ou seja, oferecer retorno em bens culturais na
proporção do investimento maior de recursos públicos que necessita.
Outro pré requisito é a capacidade empreendedora reconhecida que o proponente tem que
ter para realizar o projeto que propõe, que deve ser comprovada por experiências anteriores,
envolvimento de equipe na execução, currículo pessoal e um consistente Plano de Gestão e
Desenvolvimento.
d) Contrapartida social:
A 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina aprova a importância de que os
empreendedores culturais com projetos aprovados ofereçam ao Município uma contrapartica social, ou
seja, um conjunto de alternativas para realização da política pública de cultura, principalmente a
democratização do acesso. Os empreendedores ficam livres para planejar sua contrapartida, dentro de
várias possibilidades:
- Apresentações na Rede da Cidadania;
- Oficinas na Rede da Cidadania, socializando o acesso às linguagens artísticas;
- Programas didáticos de formação de público;
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cultural.
As contrapartidas que implicarem em custos operacionais, como transporte de materiais e
deslocamento de pessoas e outros podem ter estes gastos previstos em rubrica no projeto.
Os projetos, que por sua própria natureza ampliem o acesso à cultura e formem novos públicos,
estão dispensados de apresentar a contrapartida social.

e) Liberdade de enquadramento
- Os projetos apresentados não precisam ser enquadrados em uma área apenas. Podem prever
a integração delas, o que está em maior acordo com a pluralidade das linguagens e do uso de
multimeios;
- Entre projetos possíveis de serem incentivados estão os de caráter formativo, como incentivo a
pesquisas e realização de seminários, simpósios e cursos;
- Permissão ao empreendedor para anexar aos formulários/guia textos contendo dados e
explicações adicionais relacionadas ao Projeto, o que colabora para que o empreendedor possa mostrar
em plenitude seu projeto e capacidade de planejamento.
f) Regras de distribuição e comercialização de produto incentivado
- Projetos que prevejam a venda de produtos, como CDs, livros ou vídeos, devem incluir um
Plano de Comercialização e colocação do produto para o público, com preços acessíveis, de modo
que o comprador saiba que o diferencial de preço decorre de ser produto incentivado. Com isso,
melhora-se o planejamento e registra-se a importância social do Incentivo Cultural;
- Projetos que prevejam a venda de ingressos devem justificar a aplicação dessa arrecadação no
contexto da produção cultural em questão.
g) Previsão de rubrica para Promotor Cultural
No intuito de contribuir para que o empreendedor cultural também possa aplicar seu tempo no
produto cultural, a 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina decide por facilitar a captação de
recursos e administração dos projetos, aprovando, para essas finalidades, a rubrica de Promotor
Cultural. Essa rubrica ficará limitada a 5% do valor total previsto para o Projeto.
h) Previsão de rubrica para Contador

12

1ª CONFERÊNCIA DE CULTURA
DA CIDADE DE LONDRINA
- Relatório Final No mesmo espírito de facilitação ao empreendedor, será possível rubrica para contador, visando,
além da orientação da Secretaria da Cultura, a orientação e acompanhamento de um profissional na
execução orçamentária e prestação de contas dos projetos. Essa rubrica estará limitada a valor baseado
em pesquisa de mercado.
i) Redefinição das regras para o marketing
- Os investimentos em marketing deverão ser efetuados a cada parcela de incentivo repassada
pela empresa;
- A Secretaria levantará sugestões junto aos empreendedores culturais também para
regulamentar a inserção de publicidade em materiais de divulgação.

j) Mecanismos de facilitação à administração dos projetos
- O empreendedor deverá apontar no formulário de apresentação de projetos o caso onde o
projeto conte ou vise contar com recursos vindos de outras fontes, além do incentivo municipal;
- Elaboração, pela Secretaria Municipal de Cultura, de um formulário de apresentação de
projetos claro, didático e auto-explicativo;
- Permissão ao empreendedor para remanejar rubricas, sem a anuência da Comissão, dentro do
percentual máximo de 20% do valor do projeto, sem remanejar valores entre despesas de custeio e
capital;
- Criação de novas rubricas, não previstas quando da apresentação de projetos, somente com
aprovação da Comissão de Análise de Projetos Culturais;
- Ampliação da captação junto aos contribuintes de até 40% do imposto devido para 65% do
imposto devido;
- Revisão da atual Lei de Incentivo e criação do Fundo Municipal de Cultura, diversificando a
forma de financiamento aos projetos, potencializando a entrada de recursos para o incentivo municipal
e incorporando os valores devolvidos pelos projetos para a prefeitura Municipal;
- Formação de acervo com o material permanente adquirido com recursos do incentivo
municipal;
- Aplicação dos recursos disponíveis para o incentivo municipal em percentuais maiores para os
projetos de produtores independentes e menores para programas e projetos estratégicos;
- Programas estratégicos devem ser discutidos com o Conselho Municipal de Cultura, a partir do
momento em que estiver reativado;
- Distribuição dos recursos disponibilizados para o incentivo aos projetos de produtores
independentes em 70% para projetos com teto até 25.000,00 e 30% com tetos acima deste valor;
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- Relatório Final - Possibilidade de destinação concomitante, pelo contribuinte, a projetos para o incentivo
municipal à cultura e ao esporte;
- Realização, pela Secretaria Municipal de Cultura, de seminários de divulgação do incentivo
municipal entre:
* Contribuintes Incentivadores da comunidade;
* Empresários, trabalhando também a amplitude e possibilidades do investimento em
cultura;
* Junto a funcionários e dirigentes da Secretaria de Fazenda e a auditoria da prefeitura
no sentido de dirimir dúvidas e facilitar o processo de incentivo;

UM NOVO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
A 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina toma como uma de suas diretrizes
fundamentais o estímulo à participação organizada da comunidade nas decisões sobre as políticas
públicas de cultura e o orçamento cultural municipal, bem como na fiscalização de sua execução.
O Conselho Municipal de Cultura é o instrumento participativo maior e deve ser entendido como
um órgão normativo, deliberativo, consultivo e fiscalizador em relação às questões culturais,
como já previsto ao ser instituído pela Lei 5007, de 13 de maio de 1992 e regulamentado pelo Decreto
Municipal 546, de 29 de novembro de 1993.
A 1ª Conferência de Cultura da Cidade de Londrina aprova a reativação do Conselho. No
entanto, considera que a formatação prevista na legislação em vigor não corresponde às necessidades
atuais e aprova diretrizes para elaboração de um Projeto de Lei que estabeleça uma nova composição,
visando:
a) Incorporar a participação comunitária:
Pela atual legislação a participação do público (comunidade) está restrita a 1 membro indicado
pela Federação das Associações de Moradores – uma forma restritiva e distante da vida real dos bairros.
A população ao projetar políticas culturais, promove a ampliação do debate e a troca de experiências de
novos hábitos. Assim o lazer, a cultura, o esporte, o turismo e até a geração de renda assumem lugar
no cotidiano de todos.
Desejamos ampliar a participação comunitária nas decisões sobre a cultura, de modo que esse
processo ajude a repensar a utilização dos espaços públicos (praças, parques, jardins, estádios, salas,
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- Relatório Final teatros, etc.) e visando a acessibilidade universal, a recuperação, revitalização e ampliação de acesso e
uso.
A Conferência aprova duas propostas básicas:
•

Estimular a formação de Conselhos de Cultura por regiões da cidade;

•

Abrir a participação de 1 representante de cada região no Conselho Municipal de Cultura,
compreendendo 6 regiões: Zona Norte / Zona Sul / Zona Leste / Zona Oeste / Centro / Distritos.

b) Redimensionar as áreas culturais:
•

atualizando-as de acordo com a evolução dos movimentos artísticos;

•

garantindo a representatividade da produção cultural municipal.

c) Comissões culturais por setor:

Além de 1 representante por área cultural e por região da cidade, a Conferência aprova que o
modelo preveja que os segmentos culturais formem, cada um, uma Comissão com pelo menos 5
membros, com a finalidade de discutir previamente as pautas, amadurecendo perspectivas e propostas
para a política cultural e orientando as posições de seu representante.
d) Ampliar a participação do Executivo, para visão geral das políticas públicas
Nossa nova proposta de Conselho, aprovada pela 1ª Conferência de Cultura da Cidade de
Londrina, prevê a participação de dois representantes do poder executivo, incluindo o Secretário
Municipal de Cultura, com objetivo de fortalecer a ponte entre a reflexão sobre as políticas e sua
execução cotidiana, bem como integrar áreas afins com a atividade cultural dentro da Administração,
como as secretarias da Educação, da Ação Social, da Saúde, da Agricultura, Fundação de Esporte, etc.
Nova composição do Conselho, aprovada pela Conferência - 23 membros titulares:
- Secretário Municipal de Cultura;
- Um representante do Executivo Municipal;
- Um vereador indicado pela Câmara Municipal;
- Um representante da Associação Comercial e Industrial de Londrina;
- Um representante dos sindicatos de trabalhadores;
- Um representante de cada uma das seguintes regiões da cidade: Zona Norte / Zona Sul / Zona Leste /
Zona Oeste / Centro / Distritos, indicado pelo Conselho de Cultura da Região;

15

1ª CONFERÊNCIA DE CULTURA
DA CIDADE DE LONDRINA
- Relatório Final - Um representante de cada uma das seguintes áreas culturais:
•

Artes Cênicas (teatro / circo);

•

Dança (contemporânea / clássica / salão)

•

Linguagens Plásticas (pintura / escultura / fotografia)

•

Cinema e Vídeo

•

Artes Gráficas

•

Artes de Rua

•

Artesanato

•

Literatura

•

Música

•

Patrimônio (histórico / urbano / ambiental / memória)

•

Produção e Divulgação de Conhecimento Científico)

•

Comunicação e Mídia

DELEGADOS NA 1ª CONFERÊNCIA DE CULTURA DA CIDADE DE LONDRINA:
Área de Artes Cênicas
Titulares: Alexandre de Oliveira Simioni / Maurício Arruda Mendonça / Nitis Jacon de Araújo Moreira /
Sergio Augusto Correia Gonçalves de Oliveira / Silvio Luciano Ribeiro
Suplentes: André Luiz Lima / Leandro Luiz Ragazzi
Área de Artes de Rua
Titulares: Ademir Antonio Stefano / Josmar Machado / Priscila Enrique de Oliveira / Rodrigo Urbano
Ferreira / Valéria Jacó da Silva
Suplentes: Leandro Antonio Sountachi da Silva / Rafael Lopes Amarins
Área de Artes Gráficas
Titulares: Fortunato Pereira Lima Filho / Guilherme De Martino / Juliano Barbosa Alves / Rômulo
Casasanta / Rubia Lizzandra Martins Vaz
Suplentes: Cláudio Adriano Oliva /
Área de Artes Visuais
Titulares: Ângela Cristina Diana / Leonardo Benattto / Maria Carla Guarinello De Araújo Moreira / Paulo
Mentem / Wilton Mitsuo Miwa
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- Relatório Final Suplentes: Carlos Vinicius Ferreira Sato / Maria Helena Ribeiro Bueno
Área de Artesanato
Titulares: Antonio Alves de Arruda / Aparecida de Fátima Cocatto / Ercília da Silva Rodrigues / Neuza
Alves Ferreira / Nilton Marques
Suplentes: Ivanir Bertochi De Assis / Primitivo Nogueira
Área de Cinema e Vídeo
Titulares: Caio Julio Cesaro / Carlos Eduardo Lourenço Jorge / Fernanda Jiran / Jacqueline Sasano
Arruda Mendonça / Rodrigo Souza Grota
Suplentes: Celso Mattos / João Rodrigo Milanez
Área de Comunicação e Mídia
Titulares: Francismar Lemes / Reinaldo César Zanardi / Janet El Haouli / Jose Otávio Sancho Ereno /
Karina Pacola

Suplente: Paulo Briguet
Área de Dança
Titulares: Aguinaldo Moreira de Souza / Leonardo Jose Costa Vitor Ramos / Luciana Grange / Rhamiza
Ali / Wagner Rosa
Suplentes: Luiz Carlos Moreira de Souza / Renata Lobo
Área de Literatura
Titulares: Jose Roberto Hoffmam / Márcio Américo Alves / Marcos Alberto Losnak / Maria Angélica
Abramo / Apolo Teodoro
Suplentes: Karen Debertólis / Nelson Capucho
Área de Música
Titulares: André Luiz Mendonça Guedes / Carlos Henrique de Caetano Bittencourt / Jose Carlos C.
Rodrigues / Maria do Carmo Sucupira Duarte / Wagner Nogueira
Suplentes: Magali de Oliveira Kleber / Clomir Tito Sakovicz
Área de patrimônio

17

1ª CONFERÊNCIA DE CULTURA
DA CIDADE DE LONDRINA
- Relatório Final Titulares: Enezila de Lima/ Helena Beatriz Wielewicki / Humberto Tetusya Yamaki / Maria Darci Moura
Lombardi / Ruí Antonio Frias Cabral
Suplentes: Neila R. Pires / Rosemari Bendlin Calzavara
Área de Produção e Divulgação do Conhecimento Científico
Titulares: Adriana Rosely Magro / Osvaldo / Rovilson / Toni Hara / Ineida Krowezuk Tarragó
Suplentes: Rogério Ivano / Sueli Bortolin
Representantes dos Distritos Rurais
Titulares: Carlos Eduardo Basso Cardoso / Cláudio Alves da Luz / Horácio Hideki Utiamada / Jose
Carlos Gomes da Costa / Maria Amélia A Melo
Suplentes: Jose Aparecido da Costa / Naid A. melo de Moura
Representantes da Zona Central
Titulares: Adriana de Fátima Ferreira / Ednilson Gonsales Lopes / Jane Cristina Marcucci / Manoel
Barbosa Freire / Valtencir C Silva
Suplentes: Alberto dos Santos / Paulo Sergio dos Santos

Representantes da Zona Leste
Titulares: Ana Cristina Mischiati / Jéssica Andrade Evaristo / Maria Celeste C. Gonçalves de Oliveira /
Maria Virginia Vega Gonzales Gil / Valquiria F. de Paula
Suplentes: Cristiano Roberto Bezerra / Jose Paris Mori Junior
Representantes da Zona Norte
Titulares: Darlene Barbosa Kopinski / Márcia Borges / Paulo Roberto Munhoz / Priscilia dos Santos /
Rosenildo Nunes dos Santos
Suplentes: Angela Mazon / Stanley Kennedy Garcia
Representantes da Zona Oeste
Titulares: Andre Galvão de França / Antoniel Salviano / Juarez Rezende Araújo / Nazilda V. Saviano /
Simone Andrea do Valle Satil
Suplentes: Eduardo Alexandre de Oliveira / Marlon Faria
Representantes da Zona Sul:
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- Relatório Final Titulares: Cirene Aparecida Cândido / Clauricéia Batista Antunes / Déborah Flora B. Santos / Maria de
Lourdes Alves Marques / Renato Vandré Bertis
Suplentes: Erineuza Alves Tenório / Rosalina Batista
Representantes do Setor Empresarial
Titulares: Francisco Luiz Prando Galli / Rodiney Montosa / Rosana Andrade / Silvia Regina França /
Walter Grasseschi Junior
Representantes dos Sindicatos de Trabalhadores
Titulares: Antonio Rocha Melchíades / Jair Sanches Sambudio / Jose Aureliano Sabino / Kennedy Piau
Ferreira / Neiva Nunes Bertier de Almeida
Suplentes: Fátima Mazlum / Silvio Fontana
Representantes da Câmara de Vereadores:
Titular: Elza Pereira Correia Muller Suplente: Roberto Ávila Scaff
Representantes do Executivo Municipal:
Titulares: Durvalino Biliato / Juscelino José da Silva / Lorena Pires Rostirolla / Luco Bitencourt / Nanci
Fátima Camargo Fenner / Sandra M. M. Sanches Jóia / Sônia Maria Ulion
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