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Ofício n. 09/2020  

Curitiba, 07 de Dezembro de 2020.  

 

À Ilma. 

Luciana Casagrande Pereira  

Superintendente Geral de Cultura da Secretaria de Comunicação e Cultura do Paraná 

Governo do Paraná 

João Evaristo Debiasi 

Secretário da Comunicação e da Cultura do Governo do Paraná 

 

E a  

Secretaria Estadual de Fazenda do Paraná 

A/C Sr. Secretário do Estado da Fazenda 

Renê de Oliveira Garcia Júnior 

 

Com cópia para a  

Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Paraná 

A/C Sr. Presidente da Comissão 

Delegado Recalcatti 

 

 

Prezados, 

 

Somos a Rede Coragem - Rede de Profissionais da Música de Curitiba, coletivo de 

trabalhadoras e trabalhadores da cultura musical de Curitiba.  Na qualidade de representantes 

da sociedade civil, gostaríamos de lhes colocar algumas questões. 

 

Conforme é de conhecimento público, em data de 21/11/2020 foi divulgado o resultado do 

Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná – Profice, apresentando os 

projetos aprovados e aptos à captação.   

 

Todavia, como a captação está sendo oportunizada num momento adiantado no calendário 

anual, quase no apagar de 2020, vimos respeitosamente indagar a Vossas Senhorias se o 

estabelecido na Resolução SEFA nº 385,  disponível em: 
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http://www.comunicacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-

10/resolucao_n.385_2019_sefa.pdf 

 

no que atine ao montante anual de recursos destinados ao Profice em 2020, de R$ 

16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), poderá ser objeto de suplementação para o ano 

de 2021. 

 

Salientamos que caso esta transferência de previsão de renúncia fiscal não acontecer, o 

orçamento da cultura estadual estará restrito aos R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de 

reais) previsto na mencionada Resolução para o ano de 2021, de forma a reforçar os prejuízos 

sofridos pelo segmento cultural em virtude de todos os revezes verificados em 2020. 

 

Certos de vossa atenção ao exposto, aguardamos vossa manifestação e agradecemos as 

elucidações prestadas desde já. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

CORAGEM - Rede de Profissionais da Música de Curitiba  

redeprofissionaisdamusicacwb@gmail.com 


