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Aos vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte (25/08/2020), em virtude da 
Decretação da Situação de Emergência em Saúde Pública para prevenção ao 
contágio pela COVID-19 e da Portaria Conjunta nº 01 de 20/03/2020, o Grupo 
de Trabalho constituído em reunião do Conselho Municipal de Cultura realizada 
por videoconferência em 09 de junho, realizou a décima terceira reunião de 
forma remota com a presença de Adriano Esturilho, Paula Gomes, Isadora 
Flores, Bernardo Beduino, Téo Ruiz, Bella Souza, Jossane Ferraz, Giselle Lima 
e Maria Angélica da Rocha Carvalho. Adriano abre a reunião lembrando que a 
pauta de hoje é a finalização das sugestões referentes à modalidade II da Lei  
Emergencial, mais focado nos critérios, e demonstra a preocupação quanto à 
forma de envio das sugestões finais à FCC. Diz que todos têm ciência que este 
grupo é responsável por elaborar sugestões que devem ser ratificadas pelo 
Conselho Municipal de Cultura, e que não podemos esquecer da legalidade 
dos nossos atos. Sugere que as sugestões enviadas à FCC falem dos critérios 
e priorização, mas não entre no detalhamento de pontuação, para evitar 
questionamentos jurídicos. Angélica complementa dizendo que o 
posicionamento de Adriano está correto, que todas as propostas recebidas pela 
FCC, deste GT, ou de qualquer outro grupo, instituição e demais, passa 
primeiramente por uma análise jurídica para daí seguir para as outras 
instâncias competentes. Assim, é importante que sejam encaminhadas 
sugestões, sem entrar em detalhamentos que possam ser interpretados como 
favorecimento, ou acesso privilegiado a informações dos editais. Reforça que o 
GT foi criado para abrir um canal de discussão com a sociedade civil, mas a 
responsabilidade por elaborar o edital é exclusiva do Poder Público. Todos 
concordam com o posicionamento de Adriano e Angélica e fica definido que as 
apresentações, tanto para o GT, quanto para o Conselho, serão detalhadas 
para melhor entendimento, mas a proposta final para a FCC será genérica. Téo 
passa a apresentar a proposta com compartilhamento de tela com os 
presentes. Todos aprovam a apresentação, que deverá ser realizada para o 
Conselho Municipal de Cultura. Adriano passa a relatar que tem contato com 
outros grupos, coletivos e instituições e percebeu que nem todas as propostas 
são comuns entre os grupos. Diz achar importante repassar esta informação, 
pois como é da ciência dos presentes, a FCC recebeu demandas de grupos 
diferentes, com isso teremos questões que devem gerar discordância. Téo 
afirma que este GT sempre foi consciente do seu papel em elaborar sugestões, 
que podem ou não ser acatadas, e que demandas de outros grupos enviadas 
diretamente à FCC são legítimas e serão consideradas da mesma forma. 
Reforça ainda que todos aqui estão cientes que não terão acesso ao edital e 
outros regramentos antes de publicado nos meios legais, e reforça que esta é 
uma situação que o próprio grupo gostaria de registrar e deixar claro que 
entende e respeita. Téo pergunta se já existe decreto regulamentador 
municipal e se a FCC está pensando nas flexibilizações para facilitar o acesso. 
Angélica informa que o decreto regulamentador municipal está em elaboração 
e que a flexibilização será considerada dentro do permitido legalmente. Lembra 
que a regulamentação federal não trouxe muitas possibilidades de 
desburocratização, mas a FCC fará o possível, dentro dos preceitos legais. 
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Paula conta que tentou acessar o Sisprofice para cadastro de espaço cultural e 
que obteve uma resposta que Curitiba ainda não tinha aderido, pergunta como 
funcionará. Angélica esclarece, que em que pese Curitiba ser o único município 
que já tem termo de cooperação com a SECC para uso do Sisprofice, se faz 
necessário assinatura de termo específico para uso do módulo da Lei Aldir 
Blanc, mas já está em fase de assinatura e será regularizado. Isadora pergunta 
sobre o cadastro do plano de ação e previsão dos recursos. Angélica diz que 
quanto ao plano de ação a equipe da FCC está trabalhando para realizar o 
cadastro, já quanto ao repasse dos recursos ainda não recebemos previsão 
oficial. Não havendo inscritos para fala, Adriano encaminha para a finalização, 
lembrando que na quinta-feira (27/08) às 14h30, será realizada reunião do 
Conselho Municipal de Cultura e pede para que os representantes da 
sociedade civil se organizem para realizar a apresentação das sugestões finais 
para validação. Angélica pede para que a aprovação da Ata de hoje seja 
realizada por whatsapp, considerando que não está agendada próxima reunião 
do GT. Adriano encerra a reunião agradecendo a participação de todos e 
reforçando a apresentação a ser realizada na reunião do Conselho Municipal 
de Cultura. Sendo o que havia, eu, Maria Angélica da Rocha Carvalho, lavrei a 
presente Ata que segue com a minha ciência e dos demais presentes, 
relacionados abaixo. 
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