
 

 
Ofício 07/2020 

  
  

Curitiba, 8 de dezembro de 2020. 
  
 
  
Ilma. Sra. Ana Cristina Castro – Presidente 
Presidente da Fundação Cultural de Curitiba  
 
Prezada Presidente, 

 
Referente ao decreto 047/2021, sobre o entendimento de seu artigo 2o., que diz: 
 
“Art. 2o - Fica definido o quantitativo máximo de 5 (cinco) projetos incentivados,             

por senha, sendo retirada uma senha por vez, para empreendedor e/ou incentivador            
e/ou captador de recursos, respeitada a ordem de chegada.” 

 
Registramos que, em nosso entendimento, tal artigo não deve restringir          

automaticamente a quantidade de projetos a ser incentivado por um determinado           
incentivador, devendo ser respeitada a entrega das senhas pela ordem de chegada e,             
que, cada agente, seja ele empreendedor, incentivador ou captador, tenha o direito de             
protocolar  até 05 projetos por vez. 

Vale observar ainda que a publicação de tal decreto apenas 15 horas antes do              
início da distribuição de senhas deve prejudicar a alguns agentes culturais que não             
puderam programar-se com maior antecedência para se readequarem às regras          
estabelecidas pelo decreto.  

Por fim, vale registrar que não ocorreu a aguardada presença de uma viatura da              
guarda municipal durante a madrugada que antecedeu a abertura de tal processo de             
distribuição de senhas de maneira presencial, o que resguadaria parcialmente a           
integridade dos agentes culturais ali presentes durante toda a madrugada. 
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Tais apontamentos visam melhorar o processo de captação de recursos via           
mecenato subsidiado, o qual precisa de novos debates na busca de novos            
aperfeiçoamentos futuros. 
  

Atenciosamente, 
  

 

Adriano Esturilho 

Presidente do Sated/PR 
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