
Ofício 100/2022
Curitiba, 28 de março de 2022

Ilma. Sra. Ana Cristina de Castro
Presidente da Fundação Cultural de Curitiba (FCC)
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Curitiba (CMCC)

Considerando a importância regimental para a sociedade civil do cargo de
vice-presidente do CMCC e que:

A. a eleição de representantes na Mesa Diretora do Conselho (Vice-Presidente e
Secretário) e Revisão do Regimento Interno do Conselho só podem ser
referendadas no âmbito de uma reunião formal do CMCC;

B. passados cerca de 5 meses da posse do CMCC, ainda não foram realizadas
reuniões formais do Conselho, o que prejudica a atuação dos Conselheiros e
Conselheiras - ressaltando que a convocação de reunião formal pode ser
solicitada exclusivamente pela Presidência da CMCC segundo o Regimento
Interno deste Conselho;

C. já estamos praticamente no quarto mês do ano e que na prática o novo
conselho não realizou reuniões formais e de encaminhamentos práticos e
efetivos inviabilizando até o momento o seu funcionamento institucional no
ano de 2022;

D. por tratar-se de ano eleitoral, as ações e reuniões formais do CMCC podem
ser prejudicadas no segundo semestre de 2022;

E. é necessária a retomada do debate e encaminhamentos a respeito da minuta
proposta para o PAFFIC - Programa de Fomento, financiamento e Incentivo à
Cultura de Curitiba, a chamada Nova Lei de Incentivo à Cultura de Curitiba,
que ainda não foi enviada para a Câmara de Vereadores embora já tenham
passado mais de 6 anos de aprovação de tal proposta no CMCC em amplo
debate na sociedade civil.

O SATED/PR, em conjunto com a APRTB e Conselheiros Municipais de Cultura que
subscrevem este ofício, vem solicitar:

1) A convocação imediata  da primeira reunião formal do CMCC em 2022;

2) Realização da eleição da vice-presidência do CMCC nesta reunião, conforme
regimento

3) Que para tal seja adotado o formato online ou híbrido, visando descentralizar o
acesso e ampliar a participação especialmente dos conselheiros que moram em
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regiões afastadas do centro da da cidade;

4) Revisão e aprovação do regimento interno;

5) Que a convocatória para tal reunião seja realizada por email para todos os
titulares e suplentes.

6) Que tal convocatória também seja divulgada nas redes sociais da FCC com
antecedência;

7) Que sejam incluídos no grupo de comunicação via whatts todos os conselheiros
titulares e suplentes.

Elucidamos que tal proposta atende aos interesses da
sociedade civil e visa o fortalecimento do CMCC enquanto espaço de participação
social. De modo que as entidades que subscrevem reforçam essas legítimas
reivindicações dos Conselheiros e Conselheiras que igualmente subscrevem.

Atenciosamente,

Adriano Esturilho
Presidente SATED PR

Inecê Gomes – Presidente APRTB e Conselheira  Titular Regional Boqueirão

***Demais Conselheiros Municipais de Cultura que subscrevem:

Adriele Tornesi – Suplente Setorial Linguagens Funcionais

Andrei Bueno Carvalho – Setorial Audiovisual
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Bella Souza – Suplente Setorial Audiovisual

Claudio Cacau – Regional Bairro Novo

Elaine Marins – Regional CIC

Érica Storer – Setorial Artes Visuais

Julia Raiz – Setorial Literatura

Leandro Leal – Suplente Setorial Música

Margareth Fuchs – Secretaria de Educação

Marice Kincheski – Suplente Secretaria de Educação

Mide Bahr – Setorial Patrimônio Histórico Artístico e Cultural

Moira Albuquerque – Setorial Artes Cênicas

Nelson Settanni – Regional Matriz

Suelen Nickel – Regional Cajuru

Wilson Paulino – Setorial Folclore, Artesanato, Cultura Popular e demais manifestações
Tradicionais.
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