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REQUERIMENTO  Nº 2015/2022

 

Requer o Envio de Expediente ao Secretário de Estado da 
Comunicação e da Cultura, solicitando informações 
relacionadas a Superintendência Geral da Cultura.

Senhor Presidente, o Deputado que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, 
após ouvido o soberano Plenário, o ENVIO DE EXPEDIENTE ao Secretário de Estado da Comunicação e da Cultura, 
solicitando informações relacionadas a Superintendência Geral da Cultura e abordadas na audiência pública realizada 
nesta Casa de Leis na data de 08/06/2022: 

1) Quais as ações e planejamento da Superintendência para correção dos  15 achados e 26 recomendações do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Acórdão 2877/21, em anexo. 

2) Considerando que os recursos da Lei Aldir Blanc não foram executados nos exercícios financeiros de 2020 e 2021 
na sua totalidade, solicitamos que sejam informados os valores que restaram? como estão sendo realizada a 
executados? E Qual o valore remanescente disponível? Solicitamos também relatório detalhado da aplicação dos 
recursos da Lei Aldir Blanc nos anos de 2020 e 2021. 

3) Qual o motivo do fechamento do curso de teatro de Cascavel e de que forma a demanda será substituída? 
Solicitamos que seja reavaliado. 

Por conseguinte, seguem alguns questionamentos referentes ao Palco Paraná:

4) Qual a solução dada pela Comissão Especial, que foi designada através da (Res. 129/2021 - SECC), para estudar o 
futuro do CCTG, PalcoParaná e Biblioteca Pública do Paraná?

5) A Superintendência da Cultura já solicitou oficialmente suplementação orçamentária necessária à preservação do 
BTG, OSP e EDTG como se comprometeu quando celebrou, em janeiro de 2020, o 4º Termo Aditivo ao Contrato de 
Gestão?

6) Como PalcoParaná pretende executar as metas apresentadas em reunião de 30/04/22 (com a diretoria do Teatro 
Guaíra e os empregados do PalcoParaná), para a captação de recursos privados se não possui empregados que 
exerçam atividades administrativas e orçamento?

7) Qual a origem do orçamento que será utilizado para a execução das novas metas apresentadas pela Diretoria 
Executiva do PalcoParaná para a captação destes recursos próprios? (Adaptação de espaços físicos, aquisição de 
software e contratação de empregados)

8) Como executarão estas novas metas se não estão previstas no contrato de gestão e no plano de trabalho, uma vez 
que o orçamento previsto está inteiramente destinado às metas do 6º Termo Aditivo?

1 / 3



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Pc Nossa Senhora De Salete SN - Bairro Centro Cívico - CEP 80530911 - Curitiba - PR - https://www.assembleia.pr.leg.br

9) A SECC já se pronunciou sobre a resposta oficial dos empregados do PalcoParaná, oficializada mediante o envio de 
e-mail ao Exm.º Sr. Secretário, Sr. Diretor-Geral, Sra. Superintendente e Diretoria Executiva do PalcoParaná, enviado 
em 16/05/2022, negando a proposta de negociação do reajuste obrigatório dos salários? 

10) Por qual motivo as candidatas ao cargo de bailarina do PalcoParaná, selecionadas através do PSS 2019/2020, não 
foram chamadas para ocupar os cargos vagos de outras bailarinas já demitidas, lembrando que para o cargo de 
arquivista de partitura já foi convocado candidato selecionado ocupante da lista de cadastro de reserva?

11) Se existe projeto oficial que verse sobre a transferência da gestão da bilheteria do CCTG para o PalcoParaná, qual 
o prazo estimado para que isso aconteça, lembrando que o CCTG depende da captação de recursos próprios, advindo 
da gestão de seus auditórios (bilheteria) para se manter? 

12) Em não havendo projeto oficial que verse sobre a transferência da gestão da bilheteria dos auditórios do CCTG 
para o PalcoParaná, está sendo renovado o credenciamento de empresas tiqueteiras pelo CCTG?

13) Tendo em vista a estimativa das futuras aposentadorias dos servidores do CCTG a partir de 2023, como pretende 
o Governo do Estado manter a gestão do CCTG?

14) Os editais publicados no site do PalcoParaná, como Crianças no Teatro, em andamento, e Verão Vida, já 
encerrado, não informam o número dos processos que lhe deram origem. Quais são os processos, caso existam? 

Ademais, questionamos o seguinte: 

15) Qual a proposta do atual governo para a gestão cultural do Estado do Paraná próximo quadriênio?

16) Quais as  vantagens perante a política pública da cultura paranaense, com a extinção da Secretaria de Estado da 
Cultura? 

Curitiba, 22 de junho de 2022. 

 

MICHELE CAPUTO

DEPUTADO ESTADUAL

DEPUTADO MICHELE CAPUTO

Documento assinado eletronicamente em 24/06/2022, às 15:44, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 2015 e o 

código CRC 1C6D5A6C0A2B3FF
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INFORMAÇÃO Nº 5350/2022

CONFORME ACORDO LÍDER DO GOVERNO E AUTOR, SERÁ ENCAMINHADO COMO ENVIO DE EXPEDIENTE.

 

 

 

 

 

Claudia Suede M. de Abreu

Mat. 16354

 

CLAUDIA SUEDE MAGALHAES DE ABREU

Documento assinado eletronicamente em 28/06/2022, às 18:32, conforme Ato da Comissão 

Executiva nº 2201/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 

https://consultas.assembleia.pr.leg.br/#/documento informando o código verificador 5350 e o 

código CRC 1A6D5B6A4C5F1BF
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