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Assunto: MEIOS DE COMUNICACAO
Protocolo: 18.622.120-6

SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS E PRODUTORES EM
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁInteressado:

Solicitação

Requer encaminhamento e providências ao ofício em
anexo.

Grato,

2
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Sindicato dos Empresários e  
Produtores em Espetáculos de  

Diversões no Estado do Paraná  

www.seped.org 

A Sua Excelência o Senhor 
João Evaristo Debiasi  
Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura 
Curitiba - PR 

Curitiba, em 09 de fevereiro de 2022 

Sr. Secretário,  

Ao cumprimentá-lo e em observância aos pedidos do setor econômico 

cultural objeto de representação desta entidade sindical, requeremos à V. Ex.ª 

atenção aos pleitos elencados em reunião ocorrida no dia de hoje, entre os 

representantes deste Sindicato, da SEEC e da FAUEL, a fim de se incontinenti 

corrigir as elencadas inconstâncias no Edital do Programa Bolsa Cultural Paraná 

Criativo / Aldir Blanc, especialmente no que tange a proibição de manter conta 

corrente em aludidos “bancos digitais” e no incentivo à contaminação e difusão 

de Covid-19 e H3N2 com a obrigatoriedade de gravação de vídeo com mais de 

um sócio no mesmo ambiente físico.  

Certos de contar com vossa preciosa atenção à causa emergencial 

da cultura, com os melhores cumprimentos, subscrevo-nos 

Gehad Ismail Hajar 
Presidente 

Rua Treze de Maio, nº  644, 

Curitiba, PR - 80510-030

contato@seped.org
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Sindicato dos Empresários e  
Produtores em Espetáculos de  

Diversões no Estado do Paraná  

www.seped.org 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

Data: 09.02.2022 

Horário: 14:00h 

Pauta: Inconsistências no Edital do Programa Bolsa Cultural Paraná 

Criativo / Aldir Blanc - FAUEL. 

Ambiente: meet.google.com/qnp-gmoc-rda 
Partícipes: André Avelino (Assessor SEEC); Prof. Dr. Luiz Carlos Sollberger 

Jeolas (UEL); Profª. Drª. Zilda Andrade (UEL); Gehad Hajar (Presidente SEPED); 

Drª. Regiane Quetes (Jurídico SEPED). 

Síntese dos Assuntos Tratados  

1. Clarificou-se que há demanda do setor econômico da produção 

cultural, especialmente dos empreendedores representados pelo SEPED-

PR em sua base territorial em todo Paraná para que alguns pontos 

específicos entendidos pela representação sindical como ilegais e/ou 

inconsistentes devam ser corrigidos; 

2. Que a representação sindical não se opõe ao programa de bolsas, uma 

vez que o quê hoje responde pela presidência da entidade sindical foi 

o primeiro a pugnar por bolsas no âmbito do Conselho Estadual de 

Cultura, em 2020; 

3. Que regozija-se saber que a Universidade Estadual de Londrina 

materializa esta política pública que deveria ser executada pela 

Superintendência-Geral de Cultura do Paraná em 2020, e tardiamente 

vemo-la dois anos depois em ação - falhando quando os trabalhadores 

da cultura famélicos e vulneráveis mais precisavam;  

Rua Treze de Maio, nº  644, 

Curitiba, PR - 80510-030

contato@seped.org
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4. Assuntou-se que 18 (dezoito) pontos foram trazidos por representações 

do setor e, que destes, 4 (quatro) foram elencados para ali se discutir, 

sendo os dois primeiros com menor segurança juridica e os dois últimos 

com maior afronta a legalidade; 

5. Primeiramente a questão da obrigatoriedade de comprovação de 
atuação no Paraná dos 24 (vinte e quatro) meses antecedentes à 

publicação da Lei Aldir Blanc (14.017/2020), ainda que a aludida lei 

avente comprovação documental e autodeclaratória - sem menção 

ao Estado (Art. 6º, I), desabilitando 158 empreendimentos culturais; 

6. Segundamente  a questão que afastou 74 empresas de serem 

habilitadas, por não se inscreveram na correta modalidade de suas 
naturezas jurídicas (MEI, EI, EIREI, SLU), pois os empreendedores se 

inscreveram antes das 5 (cinco) publicações de erratas do edital em 

tela, ou obtiveram acesso somente ao edital primário; 

7. A questão da proibição da chamada conta bancária em Banco Digital,  
uma vez que na atual situação de crise (reconhecido pelo próprio 

preâmbulo do edital) impede o pequeno empresário cultural de, e.g., 

manter uma conta com taxas médias de R$ 91,00/mês em “bancos 

tradicionais”. A representação sindical também disse não ter 

encontrado fulcro legal no conceito de Banco Digital, uma vez 

analisadas as Resoluções do Banco Central nº 4.656/18 e correlatas, 

além do claro dirigismo que afronta os ditames de livre-alvedrio: livre-

iniciativa, livre concorrência, bem como o legítimo exercício da 

liberdade de contratar;  

8. A absurda obrigatoriedade de que no vídeo-depoimento (sic passim) 
da inscrição de empresas de natureza jurídica limitada fosse feito com a 
presença de mais de um sócio no mesmo ambiente físico - não dando 

Rua Treze de Maio, nº  644, 

Curitiba, PR - 80510-030

contato@seped.org
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margem hermenêutica que se pudesse gravar sem separado e, 

posteriormente, editar. Este dislate em pleno período pandêmico, 

agravado com a variante Ômicron e com a Influenza H3N2, além de 

promover o risco de contaminação entre os sócios, pode afrontar 

legislações locais que proíbem o contato de pessoas sabidamente 

infectadas e/ou sob suspeita, como o caso do Município de Curitiba 

com as Leis nº 15.799/21 e nº 15.805/21 que ensejam multas de R$ 500,00 

a R$ 1.500,00, sem prejuízo às demais sanções cabíveis para o infectado 

ou suspeito que sair de casa ou receber visitas, inclusive, com 

notificação formal via “Comunicado de Isolamento Domiciliar - 

determinado por agente de Vigilância Epidemiológica”. Citou-se a 

questão de artistas e técnicos-artísticos que perderam a vida em 2020 e 

2021 em decorrência de serem infectados com Covid-19 por serem 

incentivados a aglomeração para produção dos produtos culturais 

requeridos por editais públicos da mesma Lei Aldir Blanc; 

9. O representante da SEEC colocou-se à disposição para o debate e 

intermediação junto à FAUEL - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 

da Universidade Estadual de Londrina, entidade contratada pela 

administração pública direta na execução deste programa de bolsas, a 

fim de que dentro do possível fossem-se analisadas e resolvidas as 

questões; 

10. Os representantes da FAUEL ponderaram estarem nesta reunião para 

acompanharem as colocações a serem reclamadas pela 

representação sindical e que os problemas tinham de ser debatidos / 

apresentados em sede de recurso, cujo prazo está aberto; 

11. A direção jurídica do sindicato expôs, entre vários assuntos colocados, a 

urgência em se resolver a questão para todos e não somente aos que 

Rua Treze de Maio, nº  644, 

Curitiba, PR - 80510-030

contato@seped.org
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obtiverem, por ventura, êxito em seus recursos, assegurando que o 

SEPED-PR tem por toda forma tentado estabelecer formas amigáveis e 

republicanas de resolução que, caso não surtam imediato efeito em 

prol da legalidade e humanismo, forçar-se-ia o ajuizamento de ação e 

discussão judicial que possa atrasar ou suspender o andamento do 

cronograma desta tão esperada política pública. 

Encaminhamentos  

A representação sindical propôs encaminhamento de se retirar a 

obrigatoriedade de, ao menos, os mais afrontosos itens supramencionados 

para a habilitação das empresas culturais, republicando os editais 

necessários sem prejuízos aos prazos e calendário em curso, cujo 

encaminhamento será enviado por ofício do SEPED-PR via e-protocolo à 

Superintendência-Geral de Cultura do Paraná.  

Anexos

Rua Treze de Maio, nº  644, 

Curitiba, PR - 80510-030

contato@seped.org
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA

DIRETORIA TÉCNICA DE CULTURA

Protocolo: 18.622.120-6
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS E PRODUTORES EM
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁInteressado:

10/02/2022 15:02Data:

Trata-se de solicitação do Sindicato dos Empresários e Produtores em
Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná - SEPED-PR, apresentado por meio
de carta (mov. 3), endereçada ao Sr. Secretário de Estado da Comunicação Social
e da Cultura, acompanhada de memória de reunião (mov. 3 - fls. 4), realizada
entre o Sindicato, a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura -
SECC, representada pelo Coordenador de Ação Cultural e Economia Criativa -
CACEC da pasta, Andre Avelino da Silva, com a presença dos representantes da
Universidade Estadual de Londrina - UEL e da Fundação de apoio da UEL - FAUEL,
Prof. Dr. Luiz Carlos Sollberger Jeolas e Profa. Dra. Zilda Andrade (UEL).

A  reunião  referente  à  memória  apresentada  fora  solicitada  pelo
Presidente do SEPED-PR, Sr. Gehad Ismail Hajar, a qual foi prontamente atendida
por esta Pasta.

A pauta da reunião cingiu-se à observações realizadas pelo SEPED e pela
classe  por  ele  representada  acerca  do  Programa  Bolsa  Paraná  Criativo,
desenvolvido  pela  FAUEL,  em  parceira  com  a  SECC,  e  interveniência  da
Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI e da UEL.

Como o objeto dos apontamentos realizados pelo SEPED decorrem do
edital  realizado  pela  FAUEL,  neste  momento,  remeto  cópia  do  presente
protocolado, por e-mail  (fauel@fauel.org.br),  para que a instituição analise e
manifeste-se.

De todo modo,  antes de realizar  sua análise,  após a manifestação da
FAUEL,  esta  Coordenação  entende  por  bem observar  que  os  apontamentos
trazidos  não  foram realizados  quando  do  prazo  para  impugnação  do  edital,
quando  fora  oportunizado  que  eventuais  irregularidades  pudessem  ser
constatadas,  sem olvidar  do  direito  petitório  e  postulatório  da  entidade  na
representação administrativa de sua classe.

É a informação.

DESPACHO
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Andre Avelino da Silva
Coordenador CACEC/SECC-PR
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Andre Avelino da Silva" <andreavelino@secc.pr.gov.br>

Para: "Fauel" <fauel@fauel.org.br>

Com Cópia:
"Elietti de Souza Vilela" <elietti@secc.pr.gov.br>, "Superintendencia de Cultura do Parana"
<sgcultura@secc.pr.gov.br>

Com Cópia
Oculta:

"Zilda Andrade" <zilda@uel.br>, "Luiz Carlos Sollberger Jeolas" <n.jeolas@uel.br>,
"fabiana" <fabiana@fauel.org.br>

Data: 10/02/2022 15:11 (agora)

Assunto: Protocolo nº 18.622.120-6 - ref. solicitação SEPED-PR - Edital Bolsa Paraná Criativo

Anexos: Processo_18.622.120-6_1 (1).pdf (5.09 MB)

Prezados,

encaminho na forma de anexo, integra do protocolo nº 18.622.120-6, no
qual consta carta do Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos
de Diversões no Estado do Paraná, endereçada ao Sr. Secretário de Estado
da Comunicação Social e da Cultura, contendo apontamentos referentes ao
edital Bolsa Paraná Criativo, realizado pela FAUEL, decorrente de Termo de
Cooperação Técnica e Financeira firmado entre SECC e FAUEL, com
interveniência da SETI e da UEL.

Novamente solicito seus bons préstimos, no sentido de responder ao
documento e seus apontamentos o mais brevemente possível.

Certo de sua atenção e compreensão, atenciosamente,

ANDRE AVELINO DA SILVA 
Coordenador de Ação Cultural e Economia Criativa 
Secretaria de Comunicação Social e Cultura do Estado do Paraná 
41 33214779
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ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: fabiana@fauel.org.br

Para: "Andre Avelino da Silva" <andreavelino@secc.pr.gov.br>, "Fauel" <fauel@fauel.org.br>

Com Cópia:
"Elietti de Souza Vilela" <elietti@secc.pr.gov.br>, "Superintendencia de Cultura do Parana"
<sgcultura@secc.pr.gov.br>, "Rosemeire Cassiano" <rose@fauel.org.br>, "Luiz Carlos
Sollberger Jeolas" <n.jeolas@uel.br>

Data: 15/02/2022 13:33 (15 minutos atrás)

Assunto: RES: Protocolo nº 18.622.120-6 - ref. solicitação SEPED-PR - Edital Bolsa Paraná Criativo

Anexos: Restosta Sindicato Edital Criativo.pdf (102.57 KB)

Boa tarde, André,

 

Encaminho a resposta da FAUEL.

 

Atenciosamente,

 

Fabiana

 

De: Andre Avelino da Silva <andreavelino@secc.pr.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 15:12 
Para: Fauel <fauel@fauel.org.br> 
Cc: Elietti de Souza Vilela <elietti@secc.pr.gov.br>; Superintendencia de Cultura do
Parana <sgcultura@secc.pr.gov.br> 
Assunto: Protocolo nº 18.622.120-6 - ref. solicitação SEPED-PR - Edital Bolsa Paraná
Criativo

 

Prezados,

 

encaminho na forma de anexo, integra do protocolo nº 18.622.120-6, no qual consta
carta do Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos de Diversões no
Estado do Paraná, endereçada ao Sr. Secretário de Estado da Comunicação Social e
da Cultura, contendo apontamentos referentes ao edital Bolsa Paraná Criativo,
realizado pela FAUEL, decorrente de Termo de Cooperação Técnica e Financeira
firmado entre SECC e FAUEL, com interveniência da SETI e da UEL.

 

Novamente solicito seus bons préstimos, no sentido de responder ao documento e
seus apontamentos o mais brevemente possível.
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Certo de sua atenção e compreensão, atenciosamente,

ANDRE AVELINO DA SILVA 

Coordenador de Ação Cultural e Economia Cria�va

Secretaria de Comunicação Social e Cultura do Estado do Paraná 

41 33214779

Livre de vírus. www.avast.com.
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Rua Fernando de Noronha, 1426 – CEP 86060-410, Fone/Fax: (43) 3321-3262 – Londrina – Paraná 

 

 

 

Londrina, 15 de fevereiro de 2022. 

 

Protocolo: 18.622.120-6 

Assunto: Solicitação 

Interessado: SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS E PRODUTORES EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES 

NO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 

Londrina – FAUEL é instituição brasileira com personalidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, constituída em conformidade com as exigências contidas na legislação nacional e 

estadual, com Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 

03.061.086/0001-50, e devidamente credenciada junto à UEL, vem, em atenção à solicitação da 

Secretaria de Comunicação Social e da Cultura do Paraná, manifestar-se  nos termos adiantes 

expendidos: 

 

Trata-se de solicitação do Sindicato dos Empresários e Produtores em 

Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná - SEPED-PR, apresentado por meio de carta 

endereçada ao Sr. Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura, acompanhada de 

memória de reunião realizada entre o Sindicato, a Secretaria de Estado da Comunicação Social 

e da Cultura - SECC, representada pelo Coordenador de Ação Cultural e Economia Criativa - 

CACEC da pasta, Andre Avelino da Silva, com a presença dos representantes da Universidade 

Estadual de Londrina – UEL. 

 

Conforme se observa no item 9.6. do EDITAL DE INSCRIÇÃO PROGRAMA 

BOLSA CULTURAL PARANÁ CRIATIVO/LEI ALDIR BLANC - QUALIFICAÇÃO PARA 

EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS DO SETOR CULTURAL DO PARANÁ1, foi oportunizado o prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da data da sua publicação, para apresentação de impugnação ao 

certame. Senão vejamos: 

 
1 https://www.fauel.org.br/download/Edital_Parana_Criativo.pd 
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“O Edital poderá ser impugnado, no todo ou em parte, no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis a contar da sua data de publicação. Eventual 

impugnação ao presente Edital deverá ser dirigida à Fundação de Apoio 

ao Desenvolvimento da UEL - FAUEL em documento original, datado e 

assinado, obrigatoriamente enviado para o e-mail fauel@fauel.org.br”. 

 

Por sua vez, o item 9.7. estabeleceu que as impugnações intempestivas 

ou que não seguissem exigências as normativas seriam automaticamente desconsideradas. 

 

Desta forma, verifica-se que o presente questionamento, além de não 

seguir a forma estabelecida para sua apresentação, foi encaminhado fora do prazo decadencial, 

razão pela qual resta patente a sua intempestividade. 

 

Entretanto, em homenagem ao SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS E 

PRODUTORES EM ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁ, esclarecemos que a 

presente  seleção pública está vinculada ao instrumento convocatório, a fim de privilegiar a 

transparência do certame, garantir a plena observância dos princípios da igualdade, 

impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, no intuito de que o 

julgamento das propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras 

previamente estipuladas. 

 

Neste sentido, o instrumento convocatório torna-se lei no certame, 

impossibilitado que as cláusulas sejam descumpridas por qualquer uma das partes. 

 

É impossível a execução de um certame sem que seja observado o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, seja a fim de garantir um julgamento 

objetivo, seja para cumprir o princípio constitucional da Isonomia, que estabelece a igualdade 

de condições entre os participantes. 
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O princípio da vinculação ao instrumento convocatório tem como 

finalidade principal evitar uma análise dos requisitos de habilitação de forma arbitrariamente 

subjetiva, em total contrariedade com o princípio da isonomia entre os participantes e demais 

princípios da administração pública como moralidade, impessoalidade, legalidade e afronta ao 

interesse público. 

 

Por fim, em que pese estarmos passando por uma pandemia, não existe 

no Paraná qualquer proibição de trabalho presencial, acesso ao comércio, eventos, cultos, etc., 

que impedissem a gravação do vídeo pelos sócios. Ao contrário, desde de que respeitados os 

protocolos sanitários, todas as atividades estão liberadas, inclusive as aulas presenciais na rede 

estadual de ensino. 

 

Ante o exposto, em atenção aos princípios que norteiam o processo de 

seleção pública, a FAUEL reitera todos os requisitos constantes no Edital. 

 

Atenciosamente, 
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SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA

DIRETORIA TÉCNICA DE CULTURA

Protocolo: 18.622.120-6
Assunto: Solicitação

SINDICATO DOS EMPRESÁRIOS E PRODUTORES EM
ESPETÁCULOS DE DIVERSÕES NO ESTADO DO PARANÁInteressado:

15/02/2022 14:09Data:

Informo  que  na  presente  data  a  Fundação  de  Apoio  da  UEL  -  FAUEL
encaminhou e-mail contendo resposta à Solicitação do SEPED-PR.

Por  se  tratar  de  solicitações  vinculadas  ao  Edital  do  Programa Bolsa
Paraná Criativo,  que  decorre  de  Termo de  Cooperação  Técnica  e  Financeira
firmado entre esta pasta e a FAUEL, esta Coordenação aguardou a manifestação
da responsável pelo Edital para então prestar informações.

Tendo em vista à resposta encaminhada, esta Coordenação entende pela
relevância  e  pertinência  dos  apontamentos  realizados  pelo  Sindicato  na
representação da classe, porém, entende, assim como a realizadora do certame,
que o momento para os apontamentos indicados transcorreu quando findo o
prazo de impugnação do Edital.

Sem adentrar no mérito de cada apontamento, eis que trata-se de Edital
de  responsabilidade da  FAUEL,  esta  Coordenação ressalta  que o  número  de
inscritos  e  de  habilitados  no  Edital  realizado  pela  FAUEL  ultrapassou
significativamente  o  número  de  vagas  disponíveis,  o  que  demonstra  que  a
política executada possivelmente atingirá as metas físicas estabelecidas pela
SECC em conjunto com o Conselho Estadual de Cultura - CONSEC.

Deste modo, encaminhamos com minuta de ofício anexo, para análise e
deliberação.

Andre Avelino da Silva
Chefe de Coordenação CACEC/SECC-PR

DESPACHO
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DESPACHO 073/2022 – DCC 

 

Protocolo: 18.622.120-6 

Senhora Superintendente, 

 

 

O Presidente do Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos de 

Diversões no Estado do Paraná – SEPED encaminhou ofício ao Exmo. Senhor 

Secretário da SECC solicitando atenção aos questionamentos elencados e 

discutidos sobre as inconsistências do Edital do Programa Bolsa Cultural Paraná 

Criativo / Lei Aldir Blanc, na reunião realizada no dia 09/02/2022, entre os 

representantes do SEPED, SECC, UEL e FAUEL. O Sindicato aponta especial 

atenção quanto a proibição de manter conta corrente em bancos digitais e no 

incentivo à contaminação e propagação dos vírus da COVID-19 e da H3N2, com a 

obrigatoriedade de gravação de vídeo com mais de um sócio no mesmo ambiente 

físico. 

O SEPED instruiu o protocolo com a memória da reunião, contendo a 

sínteses dos assuntos abordados (fls.04-07). 

O Programa Bolsa Paraná Criativo foi desenvolvido pela FAUEL, em 

parceria com a SECC e a interveniência da Superintendência de Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior – SETI e da UEL. Por este motivo a Coordenação de Ação 

Cultural e Economia Criativa – CACEC encaminhou o referido protocolo pedindo 

esclarecimentos à FAUEL, em razão dos apontamentos feitos pelo SEPED. 

A CACEC, em tempo, informou que as questões feitas pelo Sindicato não 

foram feitas quando do prazo para impugnação do edital, momento no qual é 

oportunizado que eventuais irregularidades pudessem ser constatadas, sem olvidar 

do direito petitório e postulatório da entidade na representação administrativa de sua 

classe. 

Em atenção ao solicitado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 

Universidade Estadual de Londrina - FAUEL prestou os seguintes esclarecimentos: 

• De acordo com o item 9.6 do edital1 foi oportunizado o prazo de 05 

(cinco) dias, a partir da data de publicação do certame, para 

 
1 http://www.fauel.org.br/download/Edital_Parana_Criativo.pdf  
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apresentação de impugnação do edital. Por sua vez, o item 9.7. 

estabeleceu que as impugnações intempestivas ou que não seguissem 

as exigências normativas seriam automaticamente desconsideradas. 

• Aponta a FAUEL que os questionamentos, além de não seguirem a 

forma estabelecida para sua apresentação, foram encaminhados fora do 

prazo decadencial, razão pela qual resta patente a sua intempestividade. 

• A FAUEL manifesta que a seleção pública do Edital, foi vinculada ao 

instrumento convocatório, como forma de privilegiar a transparência, 

igualdade, impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade 

administrativa, com o intuito de que o julgamento das propostas fosse o 

mais objetivo possível, celebrando os termos das regras previamente 

estabelecidas. De acordo com a FAUEL, o instrumento convocatório 

torna-se lei no edital, o que impede que as cláusulas sejam 

descumpridas por qualquer uma das partes. 

• Que é impossível a execução de um certame sem que seja observado o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, seja a fim de 

garantir um julgamento objetivo, seja para cumprir o princípio 

constitucional da Isonomia, que estabelece a igualdade de condições 

entre os participantes. E que a finalidade da vinculação é evitar uma 

análise dos requisitos de habilitação de forma subjetiva, o que poderia 

ferir a isonomia entre os participantes, bem como os princípios da 

administração pública. 

• Por fim, a FAUEL informa que mesmo em tempo de pandemia, não 

existe em nosso Estado qualquer proibição de trabalho presencial, 

acesso ao comércio, eventos, cultos, etc., que impedissem a gravação 

do vídeo pelos sócios. Ao contrário, desde de que respeitados os 

protocolos sanitários, todas as atividades estão liberadas, inclusive as 

aulas presenciais na rede estadual de ensino. 

Em retorno à CACEC, a coordenação ressaltou que o número de inscritos e 

de habilitados no Edital realizado pela FAUEL ultrapassou significativamente o 

número de vagas disponíveis, o que demonstra que a política executada 

possivelmente atingirá as metas físicas estabelecidas pela SECC em conjunto com o 

Conselho Estadual de Cultura - CONSEC  

Diante das informações prestadas a Diretoria de Cultura sugere o 

encaminhamento à Diretoria Geral para ciência e resposta ao Requerente (minuta 

de ofício). 
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Elietti de Souza Vilela 

Diretora de Cultura 

Claudia Chipon Staude 

Assessora Técnica 

 

 

 

Cota Superintendência: 
 
1. Ciente e de acordo; 

2. Encaminhe-se à Diretoria Geral; 

3. Expeça-se o ofício. 

 

 
Curitiba, data da assinatura eletrônica. 

 
Luciana Casagrande Pereira 
Superintendente da Cultura 
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