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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

"DESAFIOS DA CULTURA NO PARANA" 

Ao Oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois, das 14h00 ás 19h00, foi 

realizada de modo presencial no Auditório Legislativo, a Audiência Pública "Desafios da 

Cultura no Paraná" que foi conduzida e presidida pelo Deputado  Michele Caputo  

(PSDB), com proposição conjunta com o Deputado Goura (PDT. Estavam presentes os 

seguintes Deputados Estaduais: Deputado Guto Silva (PP) e Deputado Tadeu Veneri 

(PT). 0 Deputado  Michele Caputo  faz a abertura justificando a ausência do Deputado 

Goura, que está em viagem internacional representando a ALEP, saúda a todos os 

presentes, aos Deputados, agradece aos colaboradores, a toda equipe de T.I e ao 

cerimonial da ALEP, e informa ainda que a audiência pública está sendo transmitida 

pela TV Assembleia, Facebook e pelo  site  da Assembleia Legislativa do Paraná e dá 

inicio à reunião com o assunto: "Desafios da Cultura no Estado do Paraná". 0 Deputado  

Michele Caputo  passa a palavra ao Deputado Tadeu Veneri, que cumprimenta a todos 

e agradece o convite, e ressalta a importância dos artistas, da Orquestra Sinfônica do 

Paraná e do  Ballet  do Teatro  Guaira,  pelos belíssimos espetáculos que já realizaram, 

também discorre a respeito da necessidade de destinar corretamente os recursos para 

Cultura, visto que devido a pandemia, este setor foi um dos segmentos mais afetados. 

Deputado  Michele Caputo  agradece a exposição do Deputado Tadeu Veneri e passa 

a palavra ao Deputado Guto Silva. Deputado Guto Silva: cumprimenta a todos, 

parabeniza ao Deputado  Michele  pela iniciativa, e faz questão de registrar que o 

Deputado  Michele  sempre foi um defensor da causa da Cultura. Ele agradece ao 

Deputado Tadeu Veneri e expõe que ele de forma experiente, sempre contribuiu muito 

com o debate como vice presidente da Comissão de Cultura da ALEP. Deputado Guto 

exalta o trabalho que o município de Londrina realiza dentro do setor da Cultura e 

cumprimenta a todos os integróntes da mesa. Ele explana que como Chefe da Casa 

Civil sempre foi muito ouvinte desse segmento, e também relatou que a Cultura 

brasileira sofreu intensamente em decorrência da COVID-19, e afirma que a cultura é 

uma indústria formal e informal, e que este segmento não se trata apenas de grandes 

eventos mas também ocorre nas festas das pequenas cidades, pois muita gente faz 

disso a sua arte e o seu trabalho. Deputado  Michele Caputo  agradece ao Deputado 

Guto Silva, Presidente da Comissão de Cultura, por sua explanação e ressalta que 
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muitos dos encaminhamentos que sairão desta Audiência, precisarão do apoio da 

Comissão presidida por ele. Deputado  Caputo  cumprimenta as pessoas que vieram 

acompanhar a Audiência, em especial o Senhor Luis Felipe Leprevost (Diretor da 

Biblioteca Pública do Paraná), Senhor Manoel de Souza Neto (Coordenador de Políticas 

Culturais do Conselho da Ordem dos Músicos do Brasil), a senhora Andreia Karina  

Men  garda e Senhor Lauro Borges, ambos Coordenadores do Fórum de Cultura do 

Paraná. Ele afirma ainda que um dos setores mais afetados foi o Cultural junto com os 

Eventos, que o impacto social e econômico foi tão devastador quanto a própria 

pandemia, pois estes setores foram os primeiros a parar e os últimos a retomarem. 

Indica que o movimento de retomada desse setor é de grande importância para o pais, 

visto que muito trabalhadores perderam seus trabalhos, citando os exemplos dos 

diversos artistas que tiveram ajuda do governo com até mesmo comida, pois não 

possuíam condições básicas de sobrevivência, outro exemplo foi o de familias circenses 

venderam as lonas e foram colher batatas para conseguirem sobreviver. Ele informa 

que recebeu relatos de pessoas que trabalham com Cultura e que percebido um grande 

aumento das dificuldades em toda cadeia produtiva nacional, porem o setor cultural 

estava sendo um dos mais prejudicados. Foi ouvindo essas necessidades dentro da 

Frente Parlamentar do  Corona  vírus que começaram os esforços no sentido do  SOS  

Cultura, onde foi apresentado um Projeto de lei 168/2021 que estabelecia as diretrizes 

para a criação da Bolsa Cultura do Paraná, essa proposta não avançou como ele 

gostaria, porem o resultado destas articulações resultou no Bolsa qualificação. Este 

projeto beneficiou uma parcela dos trabalhos mas não contemplou a todos, porém foram 

conseguidos avanços relacionados ao auxilio emergencial para pequenos e micro 

empresários individuais. 0 Deputado  Michele  informa a todos que o seu Mandato 

apresentou quatro Projetos de Leis ligados ao setor cultural, com o objetivo de organizar, 

para fomentar e regular essas atividades, por exemplo, a implementação da meia 

entrada para artistas e técnicos, a política de fomento cultural a grupos tradicionais e 

vulneráveis, a concessão não onerosa de espaços públicos pertencentes ao Estado 

para instalação de circos itinerantes, lembrando que estes vivem da bilheteria. Outro 

ponto importante apresentado pelo Deputado  Michele  é a proibição que o Estado impõe 

aos beneficiários de programas culturais, de terem contas em até mesmo bancos 

digitais, e que esta burocracia pode ser superada. Agradece a participação de todos e 

informa que os encaminhamentos serão monitorados e fiscalizados para que esses 

assuntos, tornem temas de debates, discussão e de aprovação da ALEP. Ele informa 

que foi formalizado o Convite à senhora Luciana Casa grande Pereira, Superintendente 
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Geral da Cultura, realizado pela assessoria do Deputado Goura por meio oficial e 

contatos telefônicos e lamentamos sua ausência. Exposição feita por Monica 

Rischbieter,  Ex  Presidente do Centro Cultural do Teatro  Guaira  que agradece o 

convite e cumprimenta a todos, e inicia discorrendo a respeito da história do teatro  

Guaira,  com todas as suas principais atrações e projetos internos. O último grande 

concurso foi realizado em 1991. em 1992 possuía 362 servidores públicos, em 2022 são 

115 servidores públicos, logo o Teatro  Guaira  está fadado a acabar, considerando as 

dificuldades em manter os artistas, já que necessita de um novo processo seletivo. 

Porém o Teatro sempre enfrentou grandes problemas para efetivar novas contratações, 

em 1996, essas contratações eram efetivadas através de cache artístico, porém em 

1998 esse tipo de contratação começou a ser questionada pelo Tribunal de Contas do 

Estado do  Parana,  que entendia que essa forma de contratação não era legal dentro do 

estado, e isto durou até 2002. Em 2003 foi criada uma lei 14054/03, cria 81 cargos 

comissionados de natureza artística para o Centro Cultural do Teatro  Guaira,  porém em 

2012, houve uma Ação Direta de lnconstitucionalidade afirmando que não poderiam ter 

sido criados este cargos, pois não estavam de acordo com a Constituição. De 2012 até 

2016, o corpo artístico ficou instável e a solução dada pelo Governo do Estado foi a 

criação de Serviço Social Autônomo —  SSA.  A partir dai surgiu o PalcoParana, que fluía 

muito bem, até que em 2021 toda a equipe do PalcoParana foi demitida, foram trocadas 

as pessoas, e em 2022 o Palco  Parana  saiu do Teatro  Guaira  e foi  pro  Canal da Música, 

foram estabelecidas novas metas, e o PalcoParana não vai mais cuidar do  Guaira  e a 

perda deste vinculo é um atestado de morte ao Teatro  Guaira.  Ela afirma ainda que há 

menos de 2 meses, a Diretora do PalcoParana  Laura Haddad  propôs aos Bailarinos, 

Músicos e Professores da Escola de danças, que abrissem mão do reajuste estipulado 

pelo dissidio coletivo, e informou que, do contrario, poderia haver demissão caso não 

houvesse adesão. Reforçou também sobre a necessidade do Teatro  Guaira  estar 

atrelado ao PalcoParana e pede que os deputados cuidem do Teatro  Guaira.  Falou 

também que foi exonerada do cargo sem nenhuma explicação concisa ou  in  formação 

prévia, e ela acredita que se deva ao fato dela ter tido discordância ao uso do dinheiro 

da Lei Aldir  Blanc  em 2022 e realizado este questionamento a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE). Ela informa ainda que após a PGE informar que o recurso não poderia 

ser usado em 2022, o processo foi colocado em sigilo e a Monica foi chamada para dar 

continuidade ao processo e portanto usar o recurso de forma contrária ao orientado pela 

PGE e diante da negativa, ela foi exonerada. Ela afirma ainda que o recurso permanece 

em caixa, e sem uso. Comentário do Deputado  Michele Caputo: Caputo  agradece a 
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exposição feita por Monica e informa que o Deputado Soldado Fruet acompanha a 

audiência, por modo remoto. Exposição feita por  Nicole  Barão Raffs  Ex  Presidente 

do Palco Paraná: Agradece ao convite e cumprimenta a todos, inicia sua fala refletindo 

sobre o PalcoParaná, a sua constituição e orçamento, desde a sua criação por  forge  da 

Lei n° 18.381/2014, e que ele é um' Serviço Social Autônomo e que possui natureza 

jurídica de direito privado, é mantido exclusivamente por dotação orçamentaria, (0 que 

não tem outra fonte de recurso senão a do orçamento do Estado, inclusive para 

pagamento de folha de pessoal), razão pela qual deve seguir todos os princípios que 

regem a administração pública. Na Lei de cria cão do PalcoParaná, houve a vincula ção 

dele ao Teatro  Guaira,  pois as duas Instituições dependiam uma da outra para que 

sobrevivessem, e que este contrato de gestão duraria no mínimo 10 anos podendo ser 

prorrogado, desde que houvesse interesse do Estado. Ela apresenta ainda a cronologia 

dos fatos referente à aposentadoria dos servidores desde a criação do PalcoParaná em 

2014 até 2017 quando, em agosto, houve a primeira contratação por processo seletivo 

dos bailarinos e a contratação dos músicos em novembro de 2017. Inicialmente foi 

solicitado 12 milhões para contratação de todos do quadro, porem foi deferido apenas 

5,7 milhões, com a promessa de suplementa ção orçamentaria aconteceria no momento 

em que fosse preciso, por volta de 2021/22, como o quadro de pessoal não foi composto 

durante os 12 meses daquele ano, já que as contratações foram em agosto e em 

novembro, gerou um superávit no saldo financeiro de 4.333.000,00 reais e que seria 

usado não só nas contratações pode poderiam advir mas também como as pré 

existentes. Ela apresenta a situação dos cargos ocupados daquela época não só no 

quadro de músicos mas também bailarinos do Teatro  Guaira,  e deixa claro que havia a 

necessidade de criação de novos cargos e informa ainda que todas as medidas em 

relação a limite prudencial com gastos de pessoal, foram tomados junto a Secretaria de 

Estado da Fazenda e a Casa Civil. Após reuniões com a Superintendência da  Culture  

ficou acordado que seriam criados cargos de forma emergencial, e quem 2021/2022 

seria preciso a suplementa ção orçamentaria, não só para a criação dos cargos em 

questão, mas também como a necessidade de que fosse dada continuidade a 

implantação do Serviço Social Autônomo PalcoParaná. Ela reforça que a necessidade 

de suplementa ção orçamentária nunca foi novidade e que este assunto sempre foi 

conhecido por todas as esferas de governo e que isto não poderia ser utilizado como 

justificativa para possíveis demissões em massa em 2023. Na gestão atual do governo 

de Estado, a situação financeira foi amplamente debatido em todas as reuniões 

propostas pela Superintendência de Cultura, e isto foi objeto constante no Plano de 
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Trabalho do 40  Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, onde foi previsto o compromisso 

de elaboração de projeto que visasse a manutenção de  status  do Centro de Cultura ao 

Teatro  Guaira  para manutenção de seus corpos artísticos (OSP, BTG e EDTG) até 

31/07/2020. Este grupo se reuniu em estudo para verificar a possibilidade de 

manutenção do serviço e o melhor uso do recurso financeiro, e o fruto deste estudo foi 

protocolado no sistema de informações do Governo de Estado (17.949.295-4), aos 

cuidados das chefias dos setores envolvidos. Este protocolo foi respondido em 

06/10/2021 pela diretoria técnica da cultura da SECC, cujo despacho se refere a 

"implantação de departamento de  marketing",  tema este diferente do proposto.  Nicole  

reforça que o tema "suplementação orçamentária" sempre foi debatido e conhecido por 

todos e que este não poderia ser a explicação para possíveis exonerações, e o grande 

problema é o futuro do PalcoParaná que continua incerto, pois este assunto não é 

debatido. Ela informa que o PalcoParaná hoje é composto pela Diretoria Executiva, por 

3 Assessores (sendo 1 da Assessoria Jurídica) e pela Diretoria Artística. Ela pede que 

não sejam esquecidos os motivos pelos quais o PalcoParaná foi criado ("salvar o Teatro  

Guaira'),  com qual objetivo, e que a discricionariedade dos atos administrativos deve 

respeitar os limites constitucionais impostos à Administração Pública. Exposição feita 

por Clarissa  Cap  pellari, Bailarina do Balé do Teatro  Guaira:  Clarissa agradece a 

todos que estão presentes e diz que está ali para dar corpo e voz a todas as pessoas 

que trabalham com a Arte, quanto das pessoas que vão ao encontro da Arte. Ela fala 

das dificuldades que os profissionais da cultura sofreram durante a pandemia, ressaltou 

que para continuar inspirando as pessoas através da arte foi necessária muita disciplina 

e trabalho diário, feita de esforços individuais e coletivos. Demonstrou a importância das 

artes e da cultura dentro da sociedade, e ressaltou que é necessário um planejamento 

financeiro estável para o Teatro  Guaira,  pois o maior objetivo é inspirar a sociedade 

paranaense através da cultura e da arte. Exposição feita por Ana  Laura  Souza Pinto, 

Pianista da Orquestra Sinfônica do Paraná e Presidente da Associação de 

Músicos da Orquestra Sinfônica do  Parana:  Ela discorre agradecendo a todos e 

principalmente aos Deputados Proponentes da Audiência Pública. Ela Inicia falando a 

respeito historia admirável que a Orquestra Sinfônica do Paraná, que surgiu graças a 

ao esforço de uma equipe de trabalho formada por diversos profissionais, entre eles 

Eleni Bettes, Ivo Lessa ,Tatiana Benatar e graças ao apoio do Governador  Jos  Richa, 

e do Secretário da Cultura Fernando Ghignone, criada em 28 de maio de 1985 .Durante 

estes 37 anos, a Orquestra desenvolveu um brilhante trabalho de talento e dedicação 

Musica, mesmo diante do desafio da pandemia, que se manteve sempre ativa, produtiva 
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e conectada com o público virtual de aproximadamente 134 mil pessoas em 2021. Ela 

fala a respeito dos diversos trabalhos desenvolvidos pela Orquestra Sinfônica do  

Parana,  evidenciando a importância de um bom controle orçamentário, visto que é 

impossível realizar qualquer trabalho artístico sem um respaldo financeiro conciso. Ana  

Laura  reforça a importância de que se tenha segurança orçamentária, e é preciso que 

já um compromisso sério com necessidades da Orquestra, com um investimento em 

cultura. Ela afirma ainda que é preciso de um compromisso real com a Cultura do  

Parana,  baseado em um estudo sério das atuais dificuldades, carência de profissionais 

em várias áreas, músicos, professores, equipe técnica e administrativa do Teatro, pois 

o investimento em Cultura precisa ser maior e mais efetivo. Foi apresentado um projeto 

(anexo a esta ata) contendo as principais reinvindicagões da Orquestra Sinfônica, 

visando a melhoria do serviço e consequentemente a Cultura do  Parana,  dentre elas: 

Plano de cargos, reposição das vagas em virtude aposentadoria de vários músicos, 

dotação orçamentaria do Estado para custear a manutenção e aquisição de acervos de 

partituras, instrumentos e de mobiliário, contratação de solistas e artistas e organização 

de eventos externos. Comentário do Deputado  Michele Caputo:  Agradece a 

exposição da Ana  Laura  e passa a palavra ao Senhor Gehad  Ismail  Hajar (Presidente 

do SEPED/PR) que aborda sobre as principais Irregularidades identificadas pelo 

Controle Social na Gestão da Cultura no Paraná. Gehad inicia sua fala agradecendo a 

participação de todos, e faz alguns apontamentos relacionados aos circos e a 

importância deles para o Brasil, e cita como o exemplo as "Diretas Já" onde as pessoas 

eram chamadas para discutir as ideias advindas dos circos brasileiros, e nesta época, 

Curitiba contava com seis circos públicos e hoje resta apenas 1. Ele afirma ainda que o 

pessoal da Cultura foi recebido pelo Deputado  Michele Caputo,  tanto no gabinete 

parlamentar, quanto na Frente Parlamentar do  Corona  vírus, e relembra situações 

históricas da pandemia da Gripe Espanhola e do Tifo e relaciona a Cultura da época 

com os momentos pandêmicos ainda vividos pela COVID-19. Gehad afirma ainda que 

a cultura deve ser instrumento de diversão e salvar sanidade mental das pessoas. Ele 

também ressalta a importância de ter um orçamento público para o setor cultural, pois 

nem todo produto Cultural é rentável, e se o pensamento for apenas nos produtos que 

são rentáveis, pode-se falar na morte da Cultura do  Parana.  Gehad diz que existe uma 

divergência de entendimentos e opiniões entre o setor Cultura e a Secretaria de Cultura, 

e que isto também ocorre com o Controle Social dentro dos Conselhos, pois esteve no 

cargo de Conselheiro e algumas vezes foi desrespeitado por ter opinião diferente do 

então secretário à época. Ele traz a informação que no ano de 2020, 397.333 pessoa 
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declararam à Receita Federal, serem ligadas a cadeia de produção de cultura, hoje, dois 

anos depois, já são 40% a menos desses profissionais. 0 Estado do  Parana  investe em 

formação desses profissionais nas Escolas de Belas Artes, e Faculdades do Paraná, 

porém não há valorização dos profissionais. Em relação ao Conselho Estadual de 

Cultura (CONSEC), Gehad faz inúmeras colocações, entre elas, ele afirma que foi 

realizada a eleição em novembro de 2019 e a nomeação ocorreu apenas em maio 2022, 

alegando ainda que este é o reflexo da Gestão da Secretaria de Estado. Ele ainda faz 

criticas em relação a forma como o Governo trata a Cultura no  Parana,  e refere ter sido 

uma catástrofe a aplicação dos recursos nas "pseudo" Políticas Públicas. Ele questiona 

os pré-requisitos existentes em Editais, o fato de não ter Conferências de Cultura bem 

como o Plano de Governo para a Cultura, aprovado pela Lei n° 19.135/17 e que deveria 

ser revisado. Ele informa que a extinção da Secretaria de Cultura do  Parana,  foi uma 

pena, pois apesar de não ter muito dinheiro, era uma unidade orçamentaria, a quem 

poderia se recorrer. Outro apontamento feito por Gehad, fez referências ás reuniões 

anteriores onde os gestores da Cultura não tinham conhecimento da Lei 6533, assim 

como houveram programas e propostas aprovados pelo CONSEC e não foram 

aplicadas, e não foram constaram em atas. Sr Gehad afirma ainda que houve a 70 

reunião Extraordinária em 05/10/2020, como pauta única um Programa Especifico para 

Técnicos-artísticos com reserva de 5 milhões, tendo sido aprovado pelo CONSEC, 

porém a Ata omitiu a aprovação bem como nunca foi publicada, e o programa não foi 

executado. 0 CONSEC é composto, porém não há paridade, pois há maior 

representatividade do Governo, e a minoria representada pela Sociedade Civil 

organizada. Outro apontamento feito pelo Sr Hajar, foram as questões importantes para 

o segmento e que foram discutidas dentro do CONSEC, por exemplo, a Lei 20.334/2020 

que "dispõe sobre a utilização dos recursos provenientes da Lei Federal n° 14.017 de 

29 de junho de 2020, por meio do Fundo Estadual de Cultura do Estado do Paraná", 

bem como a Origem da  PL  n° 544/20 do Poder Executivo, não passou pelo Conselho e 

após sancionada, sequer foi comunicada ao Conselho Estadual de Cultura. Ele informa 

ainda que todas as solicitações feitas a Superintendência de Cultura, foram negadas, 

sendo taxadas de inconstitucionais e que agora estão surgindo em formatos de Bolsas, 

e que o resultado da SECC é vergonhoso, pois sobraram 54 milhões da Lei Aldir  Blanc,  

porque apenas 15% foram aplicados. Houve uma enxurrada de fraude atestadas pelos 

Movimentos Sociais, servidores públicos que estavam recebendo verba emergencial, 

entre outras questões apontadas pelo Sr Gehad. Ao realizar análise da aplicação do 

recurso da L.A.B., o Controle Social identificou 6 questões duvidosas, porém o Acordão 
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n° 2877/21 do Tribunal de Contas do Paraná, datado de 10/11/2021, aponta 15 

Achados. Pensando no que a pandemia trouxe de pontos positivos, foram aqueles 

trazidos pelo controle social, dentre eles foi o Projeto de Lei 168/21 de autoria do 

Deputado  Michele Caputo,  (ainda não passou na CCJ, e Gehad pede apoio ao 

Deputado Tadeu Venen), que traz a Bolsa Cultura Paraná, como Auxilio Emergencial 

das Empresas Culturais e de Turismo e afirma ainda que foi após a apresentação do  PL  

168, que o Estado passou a entender a necessidade de se ter as Bolsas. Após reuniões 

na Casa Civil, com o Deputado  Caputo  e os movimentos sociais, houve alteração na 

legislação até entrão vigente, lei n° 20.818 de 23/11/21 e decreto n° 9.674/21, 

habilitando 25 mil empresas culturais do Paraná a receberem o beneficio. E para 

encerrar, Sr Hajar, apresenta ao Poder Legislativo, os pedidos da Classe Artística: 

aprovação do  PL  168/2 - Bolsa Cultura Paraná, aprovação do  PL  111/22 que trata da 

Praga do Circo Estadual, aprovação do  PL  130/22 que institui a Política Estadual de 

Inclusão e Acesso ao Fomento Cultural de Artistas e técnicos artísticos oriundos de 

grupos tradicionais, discriminados, vulneráveis e invisibilizados a todos os editais com 

dotação orçamentaria pública do Estado do Paraná, aprovação do  PL  158/22 que institui 

a meia entrada para artistas e técnicos artistas profissionais nos eventos culturais e 

esportivos no Estado do Paraná, aprovação do  PL  225/22, que proibe a administração 

pública estadual impor restrições a escolha do banco contratado pelo proponente de 

projetos culturais do Estado do Paraná, e afirma ainda que cerca de 1400 micro 

empresas do Paraná não receberam o Beneficio da Lei Aldir  Blanc,  porque 

Superintendente de Cultura não aceitou o pagamento em banco digital. Gehad pede 

para que seja criada uma Comissão especial para o acompanhamento do uso e 

aplicação destes recursos, com base nas evidencias de irregularidades aplicadas. 

Comentário do Deputado  Michele Caputo:  Agradece a exposição do Gehad, e 

informa que todos os projetos de Lei que foram citados, tendo o Deputado  Michele  na 

autoria ou coautoria, chegaram até o Deputado pelo Movimento da Cultura do Paraná. 

Ele agradece a presença de Jane  D'Á  vila, que foi assessora da Vereadora Dona  

Lourdes  e passa a palavra aos representantes do Tribunal de Contas do Estado, Claudio 

Roberto Perondi que é Coordenador de Fiscalização da 2a  Inspetoria de Controle 

Externo e Carolina Wunch Marcelino, Gerente de Fiscalização do Tribunal de Contas 

do Paraná, que trazem informações sobre as Recomendações do TCE á Secretaria de 

Estado da Comunicação e Cultura do Paraná. Explanação feita pelo senhor Claudio 

Roberto Perondi que cumprimenta a todos e explica que serão apresentados os pontos 

da Auditoria Operacional que foi realizada na Secretaria de Estado da Comunicação e 
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Cultura do Paraná com o objetivo de ajudar o Estado a gerir o recurso público. 0 modelo 

adotado foi o de recomendações, para que não se perdesse tempo com burocracia ou 

discutir imputação de responsabilidade ou apuração de danos. Após esta introdução do 

assunto, ele passa a palavra a Carolina Wunch Marcelino que cumprimenta a todos 

e explana sobre os achados de auditoria e as recomendações que foram apresentadas 

a Secretaria de Estado da Comunicação e Cultura do Paraná. Ela diz que foi realizado 

um trabalho de melhoria da gestão pública, durante 6 meses acompanhando a 

Secretaria de Estado da Comunicação e Cultura do Paraná com o enfoque era melhorar 

os processos e a adequação da estrutura organizacional da Secretaria, e a eficiência 

dos programas que a Secretaria conduz na distribuição destes recursos da Cultura. 0 

projeto foi desenvolvido num período bem difícil pois estava fechando o prazo para 

aplicação dos recursos da Lei Aldir  Blanc  e o objetivo da Auditoria era de auxiliar a 

Secretaria de Estado na identificação de processo e possíveis falhas que poderiam 

atravancar, dificultar ou fazer uma distribuição equivoca dos recursos da cultura. As 

Recomendações foram homologadas por meio do Acordão n°2877/2021 com o objetivo 

de analisar as metas, os critérios, a execução e o desempenho das ações do Pacote de 

Medidas de Apoio e Fortalecimento do Setor Cultural. Ela também fala a respeito da 

atuação do Tribunal de Contas, e ressalta que o setor cultural é um setor que detém 

uma grande expressividade de quantidade de empregos e geração de renda, além da 

informalidade que está muito presente dentro do setor cultural. Carolina também reforça 

a importância da Lei Aldir  Blanc  visto que foi repassada uma quantia significativa e que 

teve um impacto muito grande no orçamento do Estado. Além da L.A.B. também foram 

analisados aspectos do projeto Paraná Cultural pois havia um edital aberto em 2019 e 

do PROF/CE (fase de prestação de contas - edital de 2014, fase de execução - edital 

de 2017 e fase de captação - edital de 2019. Para alcançar os objetivos da auditoria e 

atender ao escopo foram selecionadas as seguintes áreas: a) Planejamento de 

programas culturais, englobando ferramentas, sistemas e informações; b) Adequação 

da estrutura organizacional e das etapas do processo; c) Desempenho na execução dos 

programas culturais. Ela também ressaltou alguns aspectos muito importantes que 

foram vistos na auditoria: 1) Falhas de planejamento e frustração na distribuição de 

recursos, devido ao desconhecimento técnico e estruturado dos locais e formas de 

manifestação cultural, onde foram analisados os mapas culturais, falta de dados 

históricos e categorias culturais, aos valores destinados a cada categoria culturais e a 

cada região que recebeu o recurso, comparando com os valores que foram destinados 

e os valores que efetivamente conseguiam ser destinados. Constatou se uma distorção 
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entre o valor planejado e o valor entregue. 2) Ausência de estudos e indicadores de 

transversalidade nas políticas públicas de cultura, bem como 3) Falhas no 

acompanhamento dos programas: a insuficiência dos indicadores de desempenho. Ela 

afirma ainda que um bom planejamento é sucedido de indicadores que vão demonstrar 

se o planejamento foi bem sucedido, e que neste estudo foram encontrados indicadores 

que não eram aptos a mostrar com  con  fiabilidade o sucesso das distribuições de 

recursos. 4) Concentração intraestadual de recursos seguindo o padrão de dispersão 

econômica do estado, pois a cultura tem um aspecto transversal muito importante, as 

manifestações culturais acompanham o PIB e o  /DH  das regiões, ou seja onde tem mais 

cultura, tem mais desenvolvimento econômico, e onde tem mais desenvolvimento 

econômico, tem mais cultura, e o papel do estado é romper um ciclo vicioso em que 

apenas lugares que tem maior condição financeira ou potencial de geração de renda 

tenha potencial de geração de cultura, onde os grandes centros urbanos acumulam 

grande parte dos recursos dos programas governamentais, onde vários editais foram 

analisados, 5) Concentração de patrocinadores e de proponentes, foi percebido que há 

uma sobreposição em determinados grupos culturais, seja pelo CPF, ME! ou CNPJ de 

forma que os recursos da Cultura chegam aos mesmos proponentes e que é escolhida 

a linha de financiamento mais rápida e oportuna, frustrando assim outros editais. 6) 

Descoordenação de políticas públicas e sobreposição de projetos para distribuição de 

recursos, ou seja, é preciso articulação entre as esferas municipal, estadual e federal, 

onde é possível a articulação nos planos de governo. 7) Foi solicitado também que o 

quadro de pessoal tivesse lotação suficiente e de acordo com a necessidade, que o 

vinculo empregaticio não fosse precário, inadequado ou em desvio de função, bem 

como a diminuição da quantidade de cargos em comissão. Ela relembra que dentro das 

auditorias realizadas pelo TCE sempre é solicitado que todo o trabalho seja realizado 

de forma normatizada e que os Procedimentos sejam padronizados (8) e que há a 

obrigação de que haja transparência em todos os dados dos editais, não s6 como sendo 

uma coisa legal, mas também uma forma de estimular o controle social a fazer o seu 

papel (9). Também foram identificadas falhas na Aprovação de Projetos Culturais com 

base em pareceres de análises superficiais e  pro  forma (10) e os achados (11, 12 e 13) 

se referem à Prestação de contas destes projetos culturais na etapa de verificação de 

execução do objeto, falhas prestação de contas financeira, bem como o uso e falta de 

aplicação prática de regras sobre rendimentos de aplicação financeira. Achado 14, 

refere-se ao baixo desempenho na distribuição de recursos nos editais da Lei Aldir  

Blanc  e dificuldades na interlocução junto aos Municípios, onde foi percebido que dos 
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8 editais que foram abertos, 6 tiveram um desempenho inferior a 10% na distribuição 

dos recursos, e o (15) que fala sobre o subaproveitamento dos recursos PROF/CE 

devido a morosidade na sua tramitação, entre a Secretaria da Fazenda e da Cultura 

para que os valores fossem liberados e houvesse a sincronia entre a liberação dos 

valores e a abertura dos editais. Os achados redundam em recomendações como 

planejamento e indicadores, planejar a distribuição de recursos e acompanhar para que 

no próximo edital, seja possível proceder os ajustes necessários. Sobre a 

transversa/idade, o TCE recomenda que a Secretaria da Cultura esteja entrosada com 

outras Secretarias, com política de saúde e de educação, podendo ter a Secretaria de 

Planejamento desempenhando este papel, o desenvolvimento de rol de indicadores 

para avaliação e monitoramento dos seus programas, considerando a necessidade de 

que os indicadores escolhidos tenham adequadas sensibilidades representatividade e 

mensura/idade. Apresentem planos de ação com medidas efetivas para reduzir os 

percentuais de concentração verificados no período de 2014 a 2020, implementação de 

piano de capacitação continuado que atenda agentes, produtores e servidores que 

desenvolvam atividades relacionadas à cultura TCE recomenda que seja criado um 

plano de divulgação integrado junto ao plano de capacitação, de modo a aumentar a 

gama de incentivadores do programa. 0 aprimoramento e desenvolvimento de novos 

controles, inclusive no sistema de informação para que os cruzamentos de dados 

permitam o cumprimento dos limites dados em edital e que as informações sobre os 

comtemplados, editais e sistemas de informação para que não haja sobreposição de 

dados e que os contemplados não possam apresentar informações divergentes em 

outros editais, facilitando assim o acesso a todas as informações, além de serem 

emitidos relatórios analíticos, com periodicidade a ser definida pela SECC, contendo 

informações sobre projetos contemplados para que tais informações subsidiem ações 

de desconcentração. TCE recomenda que sejam operacionalizadas as instâncias 

administrativas, que os assentos devem ser ocupados, que devem ser incluídas as 

entidades representativas de setores culturais e os movimentos sociais de planejamento 

das políticas públicas, bem como a periodicidade das reuniões, e organização de 

documentos como Atas e a participação da Sociedade Civil e atuação do poder do 

Controle Social. Recomenda-se a abertura de concurso públicos, com prazo estipulado 

de 180 dias para a incorporação das recomendações homologadas, e também que 

sejam elaborados mapas dos processos de trabalho contendo todos os fluxos dos 

programas culturais. Recomenda-se que o sitio eletrônico seja atualizado de acordo 

com a Lei da Transparência, contendo as informações completas sobre os Programas 
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Culturais, bem como as atas das reuniões do CONSEC e a adequação para o formato 

aberto dos relatórios .16 disponibilizados em outros formatos, que o  site  seja atualizado 

constantemente atualizado, sempre com a disponibilização de dados em formato aberto, 

amigável e coerente com a disposição dos tópicos do  site.  Foi recomendado que seja 

realizada a gestão regular do termo de credenciamento firmado com os pareceristas, 

definindo regras efetivas do controle para manutenção e regularização na prestação dos 

serviços credenciados, bem como a padronização para declaração de inadimplência 

dos proponentes e devolução de recursos aos cofres públicos. Seja estruturado um 

grupo de trabalho especializado para análise das prestações de contas, considerando 

o estoque atual e a iminência do termino das condições extraordinárias impostas pela 

pandemia de COVID-19 e que ensejaram a resolução n° 32/2020 SECC. Foi 

recomendado que o trabalho da SECC seja normatizado em fluxos de trabalho, gestão 

de prazo e funcionalidades do sistema, cobrindo lacunas quanto à documentos faltantes, 

prazos e glosa de documentos. Foi recomendado que seja adequado o  layout  do 

Sistema de Informação da  Culture (SIC),  da parte pertinentes aos pedidos de alteração 

de projetos, de forma que contenha todas as informações necessárias para os seus 

corretos controles (data de pedido, montante de rendimentos disponíveis, justificativas 

e data de aprovação ou utilize o  layout  existente de forma integral. Deve ser emitida 

orientação expressa a Comissão do Programa Estadual de Fomento e Incentivo 

Cultura (PROF/CE), para que não haja aprovação de despesas posterior a sua 

execução. Deve ser estruturada de forma organizada e subsidiada por estudos técnicos 

e fundamentação jurídica, a elaboração de editais para distribuição e pulverização dos 

recursos da Lei Aldir  Blanc,  bem como a ampla publicidade aos novos editais da L.A.B. 

ampliando a divulgação para meios de comunicação mais acessíveis como rádio, 

televisão entre outros. Outra recomendação refere-se a articulação junto a SEFA, para 

antecipar a publicação da resolução que informa os valores disponíveis para o programa 

por mais um biênio, antecipando por conseguinte a divulgação dos editais do PROF/CE. 

E o TCE finaliza sua explanação fazendo referência a necessidade de que seja 

disponibilizado pelo Governo do Estado, advogado (s) no quadro de pessoal com 

atuação especifica na SECC. Após esta fala, Carolina agradece a oportunidade de falar 

sobre a intenção do TCE em promover a melhoria da gestão pública e contribuir para a 

melhor de distribuir os recursos da Cultura, sob os olhares de todos os entes envolvidos, 

e assim passa a palavra ao Deputado  Michele Caputo  que informa que todos os 

apontamentos levantados nesta Audiência serem repassados a Comissão de Cultura 

presidida pelo Deputado Guto Silva, composta pelo Deputado Goura (também 
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proponente desta Audiência), Deputado Tadeu Veneri que acompanha pessoalmente 

essa Audiência e reafirma o compromisso de que seja convidada a Superintendente da 

Cultura, para discutir as questões levantadas e trazer os encaminhamentos dados  epos  

as Recomendações feitas pelo TCE e passa a palavra a Dra Regeane Bransin Martins 

Quetes, Advogada do SEPED que apresentará as Medidas que foram tomadas pela 

Sociedade Civil no que se refere a Cultura do Paraná. Ela cumprimenta os presentes, a 

inicia sua explanação sobre as medidas tomadas pelo SEPED relembrando que todos 

os Poderes devem ser harmônicos e independentes entre si, mas que cada Poder tem 

uma função típica e atípica, e que o Poder Legislativo tem a função de legislar e 

fiscalizar, e o Tribunal de Contas auxilia neste processo, conforme Constituição Federal. 

Ela questiona sobre quais encaminhamentos serão dados pelos Poderes competentes, 

após os 15 Achados que o Tribunal de Contas apontou. 0 SEPED tomou providências 

quanto a isso, e fez algumas solicitações à Administração Pública, chamados aqui de 

Pedidos Administrativo, tais como: Pedido n°33180/2022 pela Lei de acesso 

informação sobre o auxilio emergencial de empresas. Pedido n°28410/2022 acesso aos 

termos de cooperação técnica e financeira celebrados pela secretaria, Pedido n° 

28410/2022 pedido de acesso aos protocolos, e por fim o pedido n°25785/2022 que se 

refere as medidas que estavam sendo tomadas pela Administração Pública referente 

aos Achados do TCE, e a resposta foi "Estamos fazendo alguma coisa", e após a 

resposta vaga, o SEPED solicitou reunião com a presencial com a Corregedoria, porém 

não houve resposta. Em relação as contas digitais, o SEPED entrou com Mandato de 

Segurança Coletivo n°0000924-12.2022.8.0004, solicitando a desobriga cão dos editais 

de exigirem que as pessoas tenham contas físicas para a participação de projetos 

culturais. Infelizmente o Mandato de Segurança ainda tramita há mais de 100 dias e o 

pedido de Liminar sequer foi observado ou indeferido. Em relação aos 

encaminhamentos dados, a Dra Regeane cita o Projeto de Lei 225/2022 que proíbe a 

Administração pública estadual impor restrições a escolha do banco contratado pelo 

proponente de projetos culturais no Estado do Paraná. Outro Projeto de Lei de interesse 

Cultura é o  PL  168, já citado anteriormente, que se refere ao Bolsa Cultura, e ela pede 

a aprovação do  PL,  visto que tem muitos artistas passando fome. Dra Quetes fala sobre 

o Projeto de Lei 158/2022 que institui a meia entrada para artistas e técnicos artísticos 

profissionais nos eventos culturais e esportivos no Estado do Paraná, e faz referência 

também ao Projeto de Lei 130/2022, dispõe sobre a política de inclusão e acesso ao 

fomento cultural de grupos tradicionais, discriminados, vulneráveis e inviabilizados no 

estado do Paraná. Em nome do Sindicato, Dra. Regeane pede urgência nas tramitações 

Gabinete Parlamentar Deputado  Michele Caputo  — Assembleia Legislativa do  Parana. 

Prop  Nossa Senhora de Soletre, s/n. 89  andar - Centro Cívico — Curitiba — PR. CEP: 80530-911.  

Email:  falecomcaputo@gmail.com  

13 ;  



Assembi-eia Cegisttiva do Estado do  Parana  

    

    

   

Centro  Legislativo Presidente  Anibal /guy 

dos Projetos de Lei citados anteriormente, bem como que o  PL  168 seja visto como 

pauta de emergência, e o segundo pedido é a Instauração de CPI para análise de tudo 

que foi falado. Ela afirma ter conhecimento do Regimento Interno da ALEP, e entende 

que deve ser verificado o entendimento dos deputados para saber se a proposição 

correta seria de Comissão Especializada ou CPI, mas independente da nomenclatura, 

mas que se crie uma Comissão que investigue os assuntos já apontados e a informa 

que a Sociedade Civil irá entrar com ações populares, para que essas improbidades 

sejam observadas. Após a fala da Dra Regeane, o Deputado  Michele  passa a 

palavra ao Deputado Tadeu Veneri que traz as informações relacionadas ao 

Regimento Interno sobre o número de assinaturas necessárias para a instalação dos 

tipos diferentes de Comissão. Ele pede ainda que a Cultura faça este movimento para 

a que a pauta seja incluída pelo presidente na CCJ. Ele relembra que no ano de 2003 o 

Teatro  Guaira  esteve na ALEP, reivindicando PEC, na época de 2% vinculado, 

passados quase 20 anos, estamos no mesmo processo de debate. Deputado  Michele 

Caputo  passa a palavra ao Adriano Esturilho (Presidente licenciado  SATED  para 

fala um pouco sobre o Mecanismo de Fomento 5 Cultura em Especial Programa 

Estadual - PROFICE. Cumprimenta a todos e agradece todo o apoio recebido pois as 

denúncias feitas pela sociedade civil, pelos conselheiros e movimentos, precisam ser 

tratadas em ambiente de CPI, pois entende que a Superintendência da Cultura nunca 

tratou os recursos emergenciais da Lei Aldir  Blanc  como sendo recursos emergenciais, 

e sim como se fossem editais corriqueiros, ignorando o momento de pandemia bem 

como, a intenção inicial da Lei Aldir  Blanc  de atender os trabalhadores que mereciam 

um amparo. Ele afirma que é inaceitável que apenas 15% dos mais de 70 milhões de 

reais foram aplicados no primeiro ano da Lei Aldir  Blanc  e que o município de Londrina 

aplicou 97% do recurso e que outros municípios também conseguiram aplicar os 

recursos imediatamente. Ele questiona o fato do Governador Ratinho  Junior  ter 

extinguido a Secretaria de Cultura e os motivos pelos quais os recursos da Lei Aldir  

Blanc,  não foram utilizados se haviam pessoas morrendo, passando fome, circos 

vendendo sua  Iona  para poder ter comida, e em outubro ainda havia 50 milhões na conta 

do Fundo Municipal de Cultura, rendendo e não sendo distribuídos, para ai então a 

Superintendência de Cultura terceirizar a distribuição dos recursos, abrindo mão da 

responsabilidade da Adm. Pública para "jogar no colo" de outros setores da sociedade. 

Ele afirma ainda tem recurso parado e tem edital realizado que até o momento não foi 

pago, e pergunta por que esse recurso continua parado? E o recurso que sobrou da Lei 

Aldir  Blanc?  Como serão feitas as prestações de contas? Pede que isto seja feito em 
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CPI. Sobre o recurso em caixa, o senhor Adriano sugere que esse recurso seja aplicado 

para pagamento de editais pendentes de pagamentos, independente se são da L.A.B. 

ou não, por exemplo o edital "Vivendas". Outro tema levantado pelo Sr Adriano, foi sobre 

as reuniões com a vice govemadoria e SATED/PR no intuito de pedir pela volta da 

Secretaria de Cultura e o segundo pedido foi sobre a solicitação de ações de Políticas 

afirmativas / cotas nos editais de Cultura do  Parana.  Ele solicita o apoio aos projetos de 

leis citados pelos colegas que antecederam a fala dele, em especial ao  PL  168, para 

que deixe de ser um projeto para tornar-se realidade. Sr Adriano fala que a 

Superintendência não lançou o edital do PROF/CE em tempo hábil e dos 16 milhões 

aprovados na ALEP como renúncia fiscal destinada à Cultura do  Parana,  apenas dois 

milhões foram aplicados, em plena pandemia. Ele relembra que alguns editais saíram 

sem Consulta Pública e debate com a Sociedade Civil na Comissão do PROF/CE e com 

o CONSEC. Ele questiona novamente sobre a responsabilização pelos trabalhadores 

do setor cultural ter perdido este apoio em 2020, bem como pelos apontamentos de 

possíveis irregularidades apontadas. Ele explana sobre as divergências de opinião e 

posicionamento entre o Poder Público e a Sociedade Civil, inclusive sobre o possível 

fechamento do único curso de teatro técnico que existe no interior do estado do  Parana,  

do Colégio Leocadio de Cascavel. Sr Esturilho informa que no dia 04/07 haverá a festa 

de formatura da  (Wilma  turma com alunos matriculados, e não foram abertas vagas para 

o segundo semestre, e pede para que seja agendada uma reunião com a  SEED  para 

que seja firmado o compromisso de que o curso não feche. Comentário do Deputado  

Michele Caputo  que informa que será feito um requerimento solicitando 

informações sobre o curso de Cascavel, e passa a palavra ao Bernardo Pellegrini, 

Secretário de Cultura do Município de Londrina, que falará sobre o Programa 

Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC). Cumprimenta a todos que inicia sua fala 

discorrendo sobre a situação atual da pandemia, o baixo investimento em cultura, a 

extinção do Ministério da Cultura assim como as Secretarias Estaduais, assim como o 

atual modelo econômico que no seu entender, dificulta a garantia de recursos estatais 

e compara com momentos anteriores. Ele explana sobre a situação histórica que vive o 

pais, a Lei Rouanet,  Margaret  Tatcher  antra  outras, fazendo uma análise nos últimos 

200 anos, afirma ainda que a Cultura do  Parana  é facilmente confundida com a Cultura 

de Curitiba e lamenta que as Comissões da ALEP sejam compostas de pessoas de 

Curitiba e não do interior. Ele apresenta um pouco da colonização e da cultura de 

Londrina como sendo Política Pública e afirma que como músico também sofreu na 

pandemia e precisou vender seus equipamentos de  show.  Ele conta um pouco da sua 
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história e afirma ainda que vá toda esta situação pelo lado trágico, mas também vê com 

bons olhos, pois proporcionou aos artistas que se mobilizassem para utilizar o recurso. 

Ele afirma que trouxe para Londrina o modelo de gestão através de projetos sócio-

culturais, que ele viu acompanhou nos Festivais em São Paulo, pois a Cultura é a forma 

de crescimento social, e esta única linguagem que realmente funciona pois ela é 

transversal. Pensando em fazer cultura como Política Pública, foi criado em Londrina, o 

PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), já associado ao Sistema Nacional 

de Cultura, criando um Conselho de Cultura, o Fundo de Cultura, a Conferencia 

Municipal de Cultura bienal a fim de definir qual é a melhor forma de fazer cultura local, 

pública e privada, a fim de levar a cultura para todos. Foi montada na cidade, a rede 

cidadania que chegou a ter 7000 pessoas participando das atividades (oficinas de 

capoeira, de circos, de artesanato, dança de salão, entre outros), e esta passou a ser 

uma política da cidade e não de partidos ou grupos  politicos.  Ele deixa como sugestão 

que o Paraná faça um Sistema Único de Cultura, que faça transferência de Fundo a 

Fundo, para que a Cultura possa chegar todos os cidadãos, de todas as camadas 

sociais. Ele afirma ainda que o F6rum e o Conselho que modelaram o sistema para 

aplicação da Lei Aldir  Blanc,  e que ela foi utilizada em 97%, apesar de tantas 

dificuldades. Comentário do Deputado  Michele Caputo  agradece a participação do 

Bernardo e passa a palavra a  Bella  Souza que se faz presente representando o  

SATED  PR. Ela cumprimenta a todos, e afirma que muitos artistas estão produzindo 

cultura, mas que estão invisíveis ao Poder Público, pois fomentam a cultura de uma 

maneira independente, temos recursos disponíveis, mas esses não foram aplicados, de 

maneira correta. Em nome do Sindicato,  Bella  afirma que é necessária a cria cão da CPI 

da Cultura do Estado do Paraná, para apuração de tudo aquilo que já apontado na 

Audiência, e reforça que a Sociedade Civil deve ser ouvida. Ela lembra que se houver 

transparência da forma como foram aplicados os recursos, será possível a identificação 

dos erros, e assim poderão ser criadas novas ferramentas para a utilização dos 

recursos, pois existem pessoas querendo ter cultura, trabalhadores precisando da 

cultura, ter recurso em caixa, e ter que devolver por má gestão. Ela explana sobre a 

necessidade de que sejam debatidas as Políticas Públicas Afirmativas para o Estado do 

Paraná, bem como as Cotas nos editais, e finaliza reforçando a importância de que seja 

realizada uma CPI a fim de apurar o uso dos recursos. Deputado  Michele Caputo  

comenta sobre a importância desta audiência, e informa que será feita uma série de 

encaminhamentos, pedidos de apoio aos Projetos de Lei que foram citados, o pedido 

de CPI ou CE!, bem como informações sobre o curso de Cascavel. É Passada a palavra 
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ao Claudio Cigano que cumprimenta a todos, fala do povo cigano, que é muito 

marginalizado e sofre com o racismo, e que a ignorância gera preconceito, 

discriminação e que culmina na exclusão. Agradece a empresa  COP  EL que patrocinou 

o curso "Os assim chamados Ciganos", e que já foram formados mais de 3000 

professores no  Parana,  no conteúdo da Educação cigana. Ele reforça que os ciganos 

querem contar a própria história, e pede apoio ao  PL  citados, e diz que existe uma 

burocracia muito grande na Cultura do  Parana.  E para finalizar sua fala, ele questiona 

sobre Projeto Trilhando, onde esta o recurso? Comentário do  Michele Caputo  que 

informa que vai fazer um requerimento referente ao recurso do Projeto Trilhando 

e passa a palavra Manuel de Souza Neto da Ordem dos Músicos do Brasil. Ele 

cumprimenta a todos, e afirma que foi entregue ao TCU e aos deputados um relatório 

do Observatório da Cultura, onde constam as irregularidades encontradas pela 

Sociedade Civil, onde as organiza coes fizeram em torno de 45 a 50 documentos,  antra  

ofícios e protocolos protocolados junto aos órgãos ligados a Cultura, e quase todos 

foram respondidos de forma vaga. Ele relata ainda que nestes anos de catástrofe de 

saúde pública em que faleceram mais de 600 mil brasileiros, por total desarticulação 

social, política e de esferas de governo, a cultura sofreu, tanto pelo desamparo, como 

pelas perdas de tantos colegas falecidos, e que a Lei Aldir  Blanc  veio para amenizar a 

situação dos famélicos. Os recursos foram distribuídos por editais, com excessiva 

burocracia, equívocos variados, como julgamento de mérito, exigências de certidões 

negativas, entre outros, considerando que a origem dos recursos era estritamente 

assistencial. Existem mais de 300 profissões na Cultura segundo dados da CNAE, 

estudos do antigo MINC, e das leis 6533/78 e 3857/1960. Manuel faz apontamentos 

sobre os requerimentos enviados tanto a Superintendência de Cultura como também 

para a Comissão de Cultura da ALEP, e reforça a necessidade de que seja investigado 

a fundo todas as situações apontadas por todos os oradores que antecederam a fala do 

Manuel. Ele informa que a música ficou de fora dos recursos, foi o setor mais proibido 

de trabalhar, a maioria dos 45 mil músicos, são de eventos, de bares, casamentos. 

Deputado  Michele Caputo  passa a palavra para a senhora Rita Lins e Silva da 

Frente do Movimento UFPR que cumprimenta a todos, parabeniza aos demais 

convidados, e explana que cultura é um bem e um direito comum e que deve ser 

defendido. Ela pede que o Estado cumpra as Leis que foram criadas pelo próprio 

Estado, pois afirma que não pratica não existe um Fundo de Cultura, portanto não há 

investimento em Cultura. Rita finaliza dizendo que todas as denúncias apresentadas 

nesta Audiência, devem ser investigadas, e pede apoio a PEC que destina 0,5% ao 
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Fundo da Cultura. Passada a palavra ao  Anderson  Antonio, coordenador de Curso 

Tecnico de Artes do Cole gio Eleodoro de Cascavel, que relata que sobre o curso de 

artes que está com a última turma se formando em julho, porém não ha ação efetiva da  

SEED  sobre o futuro do curso, pois não foram abertas novas turmas, e afirma que o 

único curso de teatro de interior deve se manter, para manter viva a chama criativa do 

interior do  Parana.  Em conjunto com a sua aluna Alessandra, questiona sobre a 

responsabilidade por tudo que esta acontecendo e afirma que o possível fechamento do 

curso, condena não só os artistas mas também a sociedade quanto ao futuro, não só 

economicamente mas também socialmente, porque as artes cênicas e o teatro são 

investimentos que garantem retorno a longo prazo. Passa a palavra ao senhor 

Jeferson Miranda, Diretor de produção Cinematográfica que cumprimenta a todos, 

e informa que participou desde o inicio da criação do Conselho Estadual de Cultura, 

esse sempre foi renovado e recomeçando sempre do zero, e nunca resgatar o histórico. 

Ele afirma que o PROF/CE é um programa maravilhoso, uma conquista enorme da  area  

cultural, e que ele sente muita honra em ter sido o primeiro presidente da Comissão do 

PROF/C, representando a sociedade civil, e ao invés disto ser comemorado e repetido, 

ele foi retirado da presidência, de forma vil e indecente. Ele afirma ainda que o fato dele 

ter sido tirado, foi um prejuízo pois ele tinha planos para a Comissão e que durante a 

sua permanência, teve dificuldades com o Governo, mas dava voz a sociedade civil 

organizada. Ele denuncia que o PROF/CE 4, que esta no ar, não foi analisado e nem 

elaborado pela Comissão, conforme rege a Lei. 0 Deputado  Michele Caputo  faz 

colocações relacionadas ao Conselho de Cultura em comparação com o Conselho 

de Saúde, e passa a palavra ao professor Leandro Leal que cumprimenta a todos, e 

informa que coordena o Fórum de emergência Cultural do  Parana,  membro do Conselho 

Municipal da Cultura e diz que está na luta pela Lei Paulo Gustavo e Aldir  Blanc  2. 

Ressalta que as lutas dele são essencialmente pela defesa, fortalecimento, estruturação 

da cultura, das artes e da  area  técnica no estado. Ele reforça ainda que deve existir 

democracia e o cumprimento das leis, e que isto não está acontecendo, haja vista todos 

os registros apontados sobre a execução da Lei Aldir  Blanc.  A., Cultura deve ser vista 

como essência da sociedade, pois a cultura é essência do povo e se não existir cultura 

também não existe sociedade e reforça a importância dos povos originários. Ele faz 

criticas ao governo do Estado e a Superintendência de Cultura, aliados do governo 

federal no que se refere a extinção da Secretaria, e pede que as Políticas Públicas 

cheguem nos bairros pois só assim haverá transformação social. Ele registra o trabalho 

de uma menina de 12 anos, chamada Ju e afirma que ela quer vender a sua arte, para 
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comprar um celular para ter acesso as aulas, e ele questiona o fato dos editais serem 

tão rigorosos se as pessoas não estão tendo acesso ao "básico". Encerramento feito 

pelo Dep.  Michele Caputo  que agradece a todos os presentes e diz que é somando as 

forças que as coisas vão acontecer, e continuar avançando. E neste sentido, ele finaliza 

dizendo que serão feitos todos os encaminhamentos necessários de tudo aquilo que foi 

apontado nesta Audiência. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião. 

Dep. Michele Caputo  

Deputado Estadual 
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A Sua Excelência o Senhor  
MICHELE  CAPUTO 
Deputado Estadual 
Curitiba - PR 

Curitiba, em 08 de junho de 2022 

Sr. Deputado, 

Ao cumprimenta-lo, e tendo  ern  vista a Audiência Pública de hoje, 08 

de junho de 2022, e. especialmente: 

a. Considerando os seguintes questionamentos e posicionamentos 

1. Se a SECO solicitou oficialmente suplementação orçamentária necessária 
preservação do BTG, OSP e EDTG como se comprometeu quando celebrou, em 
janeiro de 2020, o 4' Termo Aditivo ao Contrato de Gestão? 

2. Se ndo solicitou, qual a solução dada pela Comissão Especial, que foi 
designada através da  (Res,  129/2021 - SECO), para estudar o futuro do CCTG, 
PalcoParana e Biblioteca Pública do  Parana?  

3. Como o PalcoParand pretende executor as metas apresentadas em reunião 
de 30/04/22 (com a diretoria do Teatro  Guaira  e os empregados do PalcoParana), 
para a captação de recursos privados se não possui empregados que exerçam 
atividades administrativas e sequer orçamento para manter a folha de pessoal? 
(Anexo 2) 

4. Qual a origem do orçamento que  sera  utilizado para a execução das novas 
metas apresentados pela Diretoria Executiva do PalcoParana para a captação 
destes recursos próprios? (Adaptação de espaços físicos, aquisição de  software  e 
contratação de empregados) 
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5. 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 as metas do 60  Termo Aditivo? 

6. A SECC já se pronunciou sobre a resposta oficial dos empregados do 
PalcoParana, oficializada mediante o envio de  e-mail  ao Exm.° Sr. Secretário, Sr. 
Diretor-Geral, Sra. Superintendente e Diretoria Executiva do PalcoParana, enviado 
em 16/05/2022, negando a proposta de negociação do reajuste obrigatório dos 
salários? (Anexo 2) 

7. Dardo continuidade no planejamento da demissão em massa de todos os 
empregados do PalcoParana? Se sim, como pretendem manter em 
funcionamento a OSP,  BIG  e EDTG? (Anexo 2) 

8. 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? 

9. Por qual motivo não chamaram a candidata Débora Chibiaque, primeira 
bailarina na lista do cadastro de reserva para o cargo de bailarina, mas a 
contrataram temporariamente para o cumprimento das programações artísticas 
do  BIG  em 2022? 

10. Se existe projeto oficial que verse sobre a transferência da gestão da bilheteria 
do CCTG para o PalcoParana, 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? (Anexo 2) 

11. Em não havendo projeto oticial que verse sobre a transferência da gestão da 
bilheteria dos auditórios do CCTG para o PalcoParana, está  send()  renovado o 
credenciamerto de empresas tiqueteiras pelo CCTG? 

12. 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? 
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13. 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? 

14. Tomando em consideração a pergunta anterior, qual a motivação e a 
fundamentação da decisão para a execução destes editais quando a Diretoria 
Executiva do PalcoParana fala em demissões em massa dos artistas? 

15. Sabendo que os recursos da  LAB  não foram executados nos exercícios 
financeiros de 2020 e 2021 - tempo em que o artistas se encontravam vulneráveis 
e em isolamento profilático compulsório - ainda que exaustivamente alertados 
pela sociedade civil organizada, a não execução em tempo próprio dos editais e 
suas consequências na  mac)  de obra artística e no mercado cultural configurara 
omissão da administração pública neste período pandêmico. 
Esta omissão estaria também carregada de negligência, imprudência ou 
imperícia? 

16. Sendo 2022 um  and  de eleições estaduais, qual a proposta do atual governo 
para a gestão cultural do Estado do  Parana?  

17. Questiona-se sobre as pretensos vantagens advindas com a extinção da 
Secretaria de Estado da Cultura, visto que a novel Secretaria de Estado da 
Comunicação Social e da Cultura mostrou-se, segundo o opinativo geral da 
sociedade civil, incapaz de gerir a cultura paranaense em todas suas dimensões. 

18. A Manutenção do Curso Técnico em Artes Cênicas do Colégio Estadual 
Leocaclio Correia, de Cascavel,  ern  risco de encerrar atividades no dia 04 de 
julho  proximo;  

19. Os 15 achados e 26 recomendações do TOE-PR, exarado pelo Acórdão n° 
2.877/2021; 

20. Tudo o quê foi exposto pelos representações do setor cultural na data de hoje. 
, 
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b. Requeremos: 

A apuração das considerações apresentadas, via Comissão Especial ou 
Parlamentar de Inquérito, a fim de que as políticas públicas da cultura sejam 
novamente implementadas no âmbito do Estado do Parand. 

Certos de novamente contar com vossa preciosa atenção, subscrevo- 
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11.2 Com fundamento nos  arts.  5°, XLII. e 259- 
A, 	parágrafo único, 	do RI 	ICE-PR, 	que 
adotem, no prazo de 180 dias, contados a 
partir da data de publicação da decisão de 
homologação 	desta 	recomendação, 	a 
seguinte providencia: estruturem um grupo de 
trabalho 	especializado 	para 	análise 	das 
prestações de contas, considerando o estoque 
atual e a iminência do término das condições 
extraordinárias impostas pela pandemia do 
COVID-19 e que ensejaram a Resolução n° 
32/2020 da SECC. 
Responsáveis: 	João 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretario de Estado da Comunicação Social e 
de 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral). 

Achado n° 12 - Falhas na prestação de 
contas financeira 

• 

• 

12.1. Com  fundamento nos  arts.  5°, XLII. e 259-
A. parágrafo único, do RI ICE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
aprovem normativa que estabeleça fluxos de 
trabalho,  gestic)  de prazo e funcionalidades do 
sistema, cobrindo lacunas quanto a documentos 
faltantes, 	prazos, 	diligências 	e 	glosa 	de 
documentos. 
Responsáveis: 	Job() 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de  Culture).  

Achado n° 13 - Uso indevido e falta de 
aplicação 	prática 	de 	regras 	sobre 
rendimentos de aplicações financeiras 

13.1. Com  fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo único, do RI ICE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
adequem o  layout  do Sistema de Informação da 
Cultura  (SIC),  da parte pertinente aos pedidos 
de alteração do projeto, de forma que contenha 
todas as informações necessárias para o seu 
correto controle (data do pedido, montante de 
rendimentos disponiveis, justificativa e data de 
aprovação) ou utlize o  layout  existente de forma 
integral; 
Responsáveis: 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de  Culture).  
13.2 Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo único, do RI TCE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
emitam orientação expressa á Comissão do 
Programa Estadual de Fomento e Incentivo e 
Cultura 	(CPROFICE) 	para 	que 	não 	haja 
aprovação 	de 	despesas 	posterior 	a 	sua 
execução. 
Responsáveis: 	Joao 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral). 

Achado n° 14 -Baixo desempenho na 
distribuição dos recursos nos editais da 
Lei 	Aldir 	Blanc 	e 	dificuldades 	na 
interlocuçâo junto aos municipios 

14.1. Com  fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo único, do RI TCE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
estruturem, de forma organizada e subsidiada 
por 	estudos 	técnicos 	e 	fundamentação 
jurldica, 	a 	elaboração 	de 	editais 	para 
distribuição e pulverização dos recursos da Lei  
AIM!) Blanc;  
Responsáveis: 	Luciana 	Casagrande Pereira 
(Diretora-Geral), Elletti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura). 
14.2 Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259- 
A, 	parágrafo 	Calico, 	do 	RI 	TCE-PR, 	que 
adotem, no prazo de 180 dias, contados a 
partir da data de publicação da decisão de 
homologação 	desta 	recomendação, 	a 
seguinte 	providência: 	Deem 	ampla 
publicidade aos novos editais da Lei Aldir  
Blanc,  ampliando a divulgação para meios de 
comunicação mais acessfveis como rádio, 
televisão  etc.  
Responsáveis: 	Joao 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura). 

Acpado n° 15 - Subaproveltamento dos 
recursos 	do 	PROFICE 	devido 	á 
morosidade na sua tramitação 

15.1. Com  fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 
259-A, parágrafo único, do RI TCE-PR, que 
adotem, no prazo de 180 dias, contados a 
partir da data de publicação da decisão de 
homologação 	desta 	recomendação, 	a 
seguinte 	providência: 	articulem-se, 	junto à 
Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná 
(SEFA), 	para 	antecipar 	a 	publicação 	da 
resolução que informa os valores disponlvels 
para o programa por um biênio, antecipando, 
por conseguinte a divulgação dos editais do 
Programa Estadual de Fomento e Incentivo ti 
Cultura (PROFICE); 
Responsáveis: 	João 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Culture), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura). 

15.2 Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo Moo, do RI TCE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
solicitem ao Governo do Estado a 
disponibilização de advogado (s) para o quadro 
de pessoal com atuação especifica na 
Secretaria de Estado da Comunicação Social e 
da Cultura (SECC). 
Responsáveis: João Evaristo Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da Cultura), Luciana Casagrande Pereira 
(Diretora-Geral).  

II — FUNDAMENTAÇÃO E VOTO 
Visa o presente processo dar atendimento ao disposto no  art.  5°, inciso XLI1[2], do 
Regimento Interno (inclufdo pela Resolução n° 73/2019). Conforme consta do 
Relatório apresentado, os trabalhos procedidos pela 2° Inspetoria tiveram como 
escopo analisar as metas, os critérios, a execução e o desempenho das ações do 
Pacote de Medidas de Apoio e Fortalecimento do Setor Cultural. 
0 setor cultural foi duramente impactado pela pandemia da COVID-19. Em 2018, 
segundo o IBGE, a cultura empregava mais de 5 (cinco) milhões de trabalhadores, 
uma parcela correspondente a 5,7% da população economicamente ativa. Desses 5 
(cinco) milhões, apenas 1 (um) milhão dispunha de emprego formal direto, 
estimando-se que cerca de 870 (oitocentos e setenta) mil trabalhadores da cultura 
perderam seu emprego no primeiro semestre de 2020, notadamente aqueles que não 
possuiam vinculo trabalhista formal. 
A aprovação da Lei Aldir  Blanc  (Lei n° 14.017/2020) e a publicação da Medida 
Provisória n° 990/2020 constituíram-se em inédita ação de socorro ao setor, que 
enfrentava um cenário de desolação. A medida provisória abriu créditos 
extraordinários de 3 bilhões de reals, com valores provenientes do Fundo Nacional 
de Cultura (FNC), que é abastecido com recursos setoriais provenientes da Lei 
Roaunet, doações, patrocinios e receitas da loteria federal. 
Dessa soma, coube ao estado do Paraná o valor de R$144.500.000,00 (cento e 
quarenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), valor este a ser partilhado entre 
órgãos estaduais e administrações municipais. Sob responsabilidade direta do 
estado, para aplicação nos incisos I e Ill da Lei AI&  Blanc,  foi destinado o montante 
de R$71.915.814,94 (setenta e um milhões, novecentos e quinze mil, oitocentos e 
quatorze reais e noventa e quatro centavos). 
Considerando a amplitude da matéria, assim como as limitações atuais decorrentes 
da pandemia do COVID-19, foi definido o escopo da auditoria os 3 (três) principais 
programas geridos pela SECC em 2020, quais sejam: i) Paraná Cultural;  ii)  
PROFICE; e  Ili)  Editais da Lei Aldir  Blanc,  selecionando-se as áreas do Planejamento 
dos programas culturais, englobando ferramentas, sistemas e Informações, a 
adequação da estrutura organizacional (normativos, fluxos, quadro de pessoal e 
transparência) e das etapas do processo (análise dos projetos, tramitação, liberação 
dos recursos e prestação de contas), bem como o desempenho na execução dos 
programas culturais. 
Por meio do Oficio Interno n.° 24/21-2° ICE, foi oportunizado contraditório à Secretaria 
de Estado da Comunicação Social e da Cultura para que fossem apresentadas 
considerações à Matriz de Achados, referente h auditoria realizada. 
Em análise As alegações apresentadas, a equipe de auditoria concluiu que, o 
conjunto de práticas adotadas pela Secretaria ainda não permitiu o estabelecimento 
de um modelo de gestão das políticas públicas de cultura no estado, sendo que, o 
volume de recursos aportados pelo pacote emergencial acabou por escancarar 
dificuldades na estrutura organizacional da Secretaria. 
Dentre os problemas encontrados, citam-se a falta de planejamento na distribuição 
dos recursos disponíveis, falta de distribuição mais uniforme dos recursos, 
desequilibrio entre fontes de financiamento, falta de banco de dados centralizado da 
cultura, deficiências de estrutura organizacional, seja quanto a composição do quadro 
de pessoal, seja quanto A transparência, falta de normas e fluxos que organizem o 
trabalho da unidade, além de graves falhas no conjunto comprobatódo que compõe 
o dever de prestar contas, tanto na parte financeira quanto nas provas de realização 
dos projetos. 
Tais achados acabaram repercutindo o baixo desempenho dos programas culturais, 
sejam aqueles decorrentes da Lei Aldir  Blanc,  ou em programas próprios, como o 
PROFICE, o qual obteve, em alguns anos, baixo índice de execução (57,10% em 
2018 e 11,72% em 2020). Por conseguinte, foram feitas recomendações em atenção 
As  principals  falhas acerca do cumprimento da legislação aplicável e das boas 
práticas inerentes ao tema. 
Ressaltou-se que, dada a prorrogação do prazo para uso dos recursos em caixa da 
Lei Aldir  Blanc  e a perspectiva de retomada gradual das atividades culturais em 
virtude do arrefecimento da pandemia, é recomendável que a SECC promova 
adequações que visem a melhoria da gestão, buscando o aproveitamento do crédito 
extraordinário (tanto  LAB  como PROFICE), o incentivo A economia estadual por meio 
da cultura e o aprimoramento dos processos e controles. 
CONCLUSÃO 
Diante do exposto, VOTO: 
I — Pela homologação das recomendações contidas no Relatório de Auditoria da 2° 
Inspetoria de Controle Externo, a serem adotadas pela entidade fiscalizada; 
II — Pelo encaminhamento de cópia da decisão ao SECRETARIO DE ESTADO DA 
COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA,  Joao  Evaristo Debiasi, à DIRETORA 
GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA 
CULTURA, Luciana Casagrande Pereira, A DIRETORA DE CULTURA, Elietti de 
Souza Vilela, à COORDENADORA DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL 
Wanessa Cardoso Wiacek Hoinack, A COORDENADORA DE AgAo CULTURAL E 
ECONOMIA,  Mariana Bernal,  A COMISSÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE 
FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA, na figurada seu Presidente, Jeferson Ayetta 
de Miranda, para que adotem as medidas recomendadas por este Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, na Matriz de Achados, no prazo de 180 (canto e 
oitenta) dias;  
III  — Encaminhar aos Poderes e órgãos do Estado (Chefia do Poder Executivo, 
Assembleia Legislativa do Estado, Controladoria Geral do Estado e Ministério Público 
Estadual) esse Relatório de Auditoria para conhecimento dos achados, medidas 
recomendadas e causas para eventual apoio institucional na solução das situações 
relatadas; 
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IV - Realizar o monitoramento da implementação das recomendações decorrentes 
dos Achados, através da unidade competente deste Tribunal de Contas; 
V - Transitada em julgado a decisão, encaminhe-se os autos 	Inspetoria de 
Controle Externo para atendimento ao § 613] do artigo 267-A do Regimento Interno. 
VISTOS, relatados e discutidos, 
ACORDAM 
OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS 
LEÃO, por unanimidade, em: 
I - Homologar as recomendações contidas no Relateirio de Auditoria da 2° Inspetoria 
de Controle Externo, a serem adotadas pela entidade fiscalizada; 
II - encaminhar cópia da decisão ao SECRETARIO DE ESTADO DA 
COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA, João Evaristo Debiasi, à DIRETORA 
GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA 
CULTURA, Luciana Casagrande Pereira, é DIRETORA DE CULTURA, Elietti de 
Souza Vilela, à COORDENADORA DE FOMENTO E INCENTIVO CULTURAL 
Wanessa Cardoso Wiacek Hoinack, 6 COORDENADORA DE AÇÃO CULTURAL E 
ECONOMIA,  Mariana Bernal,  à COMISSÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE 
FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA, na figura de seu Presidente, Jeferson Ayetta 
de Miranda, para que adotem as medidas recomendadas por este Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, na Matriz de Achados, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; 
Ill - encaminhar aos Poderes e órgãos do Estado (Chefia do Poder Executivo, 
Assembleia  Legislative  do Estado, Controladoria Geral do Estado e Ministério Público 
Estadual) esse Relatório de Auditoria para conhecimento dos achados, medidas 
recomendadas e causas para eventual apoio institucional na solução das situações 
relatadas; 
IV - realizar o monitoramento da implementação das recomendações decorrentes 
dos Achados, através da unidade competente deste Tribunal de Contas; e 
V - determinar, após transitada em julgado a decisão, o encaminhamento dos autos 

2° Inspetoria de Controle Externo para atendimento ao § 6141 do artigo 267-A do 
Regimento Interno. 
Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS 
BONILHA,  JOSE  DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER 
LINHARES. 
Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 
VALERIA BORBA. 
Tribunal Pleno, 27 de outubro de 2021 - Sessão Ordinária (por Videoconferência) n° 
35. 
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 
Conselheiro Relator 
FABIO DE SOUZA CAMARGO 
Presidente 

1. substantivo feminino. Caractenstica ou estado de transversal, do que se apresenta de modo 
oblíquo (inclinado), quando comparado a um referente. Característica da discipline que possibilita 
compreender outras, tendo em conta as relações estabelecidas entre elas:  ex.  a deputada propõs 
a transversalidade na educação especial. Extraido de https://vwnn.dicio.com.br/.  
2. Art.  5°- Compete ao Tribunal Pleno: 

XLII - homologar as recomendações oriundas dos relatórios de auditoria e de inspeção das 
Inspetorias de Controle Externo e das Coordenadones, conforme proposta do Presidente ou do 
Superintendente, nos termos do  art.  287-A, §2, I. 
3. Art.  267, A(...) 
§60  - As recomendações homologadas serão encaminhadas ao jurisdicionado pela Coordenadoria- 
Gera! de Fiscalização ou pela Inspetoria de Controle Externo, conforme o caso. 
4. Art  267, A(...) 
§60  - As recomendações homologadas serão encaminhadas ao jurisdicionado pela Coordenadoria- 
Geral de Fiscalização ou pela Inspetoria de  Controls  Externo, conforme o caso. 

PROCESSO N°:-758030/20 
ASSUNTO:-REPRESENTAÇÃO DA LEI N° 8.666/1993 
ENTIDADE:-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ 
INTERESSADO:-CLAUDIO  STABILE,  COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 
PARANÁ, EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA, VEPER - 
SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA 
ADVOGADO / PROCURADOR-ALEXANDRE WAGNER  NESTER,  CESAR 
AUGUSTO GUIMARAES PEREIRA, CLOVIS ALBERTO BERTOLINI DE PINHO, 
DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ, LARISSA GRAEBIN DE SOUSA, 
UJEANE CRISTINA PEREIRA SANTOS, LUIZ EDUARDO TRIGO RONCAGLIO, 
MARÇAL JUSTEN NETO, RAPHAELA THEMIS LEITE JARDIM, RODRIGO FAUCZ 
PEREIRA E SILVA 
RELATOR:-CONSELHEIRO  JOSE  DURVAL MATTOS DO AMARAL 
ACÓRDÃO N° 2882/21 - TRIBUNAL PLENO 
Representação da Lei n.° 8.666/1993. SANEPAR. Pregões Eletrônicos n.° 1536 e 
1567, de 2020. Serviço de segurança patrimonial. Revogação do certame. Perda 
superveniente de objeto. Extinção sem julgamento do mérito. 
I. RELATÓRIO 
Encerram os autos representação lastreada no artigo 113, § 10, da Lei n.° 8.666, de 
21/06/1993, com pedido liminar de suspensão do certame, e formulada por 
EMBFtASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA LTDA., em face dos Pregões 
Eletrônicos n.os 1536 e 1567, ambos de 2020, realizados pela COMPANHIA DE 
SANEAMENTO DO PARANÁ (SANEPAR), os quais objetivam a prestação de 
serviços de segurança patrimonial. 
Da representação, colhe-se como irregularidade o fracionamento ilegal do objeto da 
licitação, sem  justificative  técnica, dada a divisão dos serviços de segurança 
patrimonial em serviços de segurança ostensiva (vigilância armada por pessoal 
especializado) e serviço de vigilância monitorada (sistemas de câmeras e alarmes). 
Por meio de decisão monocrAtica (Despacho n.° 1558/2020, pega 19), foi exarada 
medida cautelar de suspensão do certame, devidamente homologada pelo 6rgão 
plenário deste Tribunal de Contas (Acórdão n.° 3852/2021, peça 61). 
Durante a instrução do feito, a SANEPAR informou que revogou os procedimentos 
licitatórios em epígrafe (pega 98). 
Diante da extinção dos certames, a unidade técnica (Instrução n.° 1109/2021, pega 
106) e o órgão ministerial (Parecer n.° 762/2021, pine 108) opinaram para perda de 
objeto e consequente resolução do feito sem julgamento de mérito. 
È o relatório. 

II. FUNDAMENTAÇÃO 
A instrução do presente é unfssona quanto A extinção do feito sem resolução do 
mérito em razão da perda superveniente do seu objeto, a qual não merece censura, 
dada a revogação das licitações, a retirar os atos impugnados do mundo  juridic°,  
obstando a análise de mérito.  
III. VOTO 
Destarte, VOTO, acompanhando a instrução do feito: 
I) pela extinção do presente feito, sem resolução de mérito, em razão da perda 
superveniente do objeto; 
II) pelo encerramento, após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações, nos 
termos do artigo 398 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. 
È o voto. 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de REPRESENTAÇÃO DA LEI N° 
8.666/1993 
ACORDAM 
OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro  JOSE  DURVAL MATTOS 
DO AMARAL, por unanimidade, em: 
I. Julgar pela extinção do presente feito, sem resolução de mérito, em razão da perda 
superveniente do objeto; 
II. após o trânsito em julgado, determinar o encerramento dos autos, nos termos do 
artigo 398 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. 
Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LEUS BONILHA,  
JOSE  DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER LINHARES. 
Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 
VALERIA BORBA. 
Tribunal Pleno, 27 de outubro de 2021 - Sessão por Videoconferência n° 35.  
JOSE  DURVAL MATTOS DO AMARAL 
Conselheiro Relator 
FABIO DE SOUZA CAMARGO 
Presidente 

PROCESSO N°:-454159/21 
ASSUNTO:-REPRESENTAÇÃO DA LEI N°8.666/1993 
ENTIDADE:-MUNICIPIO DE CLEVELANDIA 
INTERESSADO:-COSTA E TOLEDO SOLLICOES DIGITAIS LTDA,  LUCIA  
JACINTA PREUSS TONIAL, MUNICIPIO DE CLEVELANDIA, RAFAELA MARTINS 
LOSI 
ADVOGADO / PROCURADOR-CAIO CEZAR ILARIO FILHO, SIMON! ANTUNES 
PEIXE ILARIO 
RELATOR:-CONSELHEIRO  JOSE  DURVAL MATTOS DO AMARAL 
ACÓRDÃO N° 2883/21 - TRIBUNAL PLENO 
Representação da Lei n.° 8.666/93. Supostas irregularidades em edital de Pregão. 
Revogação da licitação. Perda superveniente do objeto. Pelo encerramento, sem 
apreciação do mérito. 
I. RELATÓRIO 
Trata-se de Representação da Lei n.° 8.666193, com pedido de cautelar suspensiva, 
formulada por COSTA E TOLEDO soLugdEs DIGITAIS LTDA. - EPP apontando 
indicios de irregularidades no Pregão Eletrônico n.° 11/2021 promovido pelo 
Município de Clevelândia objetivando o "Registro de Pregos para futura e eventual 
aquisição de lousa digital e demais periféricos, instalação e treinamento, destinados 
a Rede Municipal de Ensino do Município de Clevelândia -PR", sob o valor estimado 
de R$ 880.133,06. 
Em suma, a representante aduz que: a) As nomenclaturas utilizadas no edital são 
exclusivas da marca Goobo  Tech,  entre elas a utilização do termo "caneta 3D"; b) A 
calibração automática é uma exclusividade da marca Goobo  Tech.,  tratando-se de 
um diferencial de competitividade; c) A Exigência de certificados internacionais (CE 
e  FCC),  que não são requisitados no Brasil, está em desacordo com o entendimento 
consolidado pelo TCU; d) 0 prazo de entrega dos produtos é extremamente exiguo, 
sobretudo no atual cenário de pandemia, porquanto insuficientes para aquisição de 
insumos, importação e instalação de todos os equipamentos, solicitando a majoração 
para até 60 dias corridos. 
Ao final, requer a suspensão do certame até decisão final sobre a presente 
representação. 
A representação foi recebida por meio do Despacho n.° 880/21 (pega 9), oportunidade 
na qual se concedeu medida cautelar para a suspensão do certame, decisão esta 
homologada posteriormente pelo Pleno, conforme Acórdão n.° 1855/21 - STP (pega 
18). Na decisão, ressaltou-se o suposto direcionamento da licitação ti empresa 
específica, em razão das nomenclaturas utilizadas no edital, como o termo "caneta 
3D", e a calibração automática, as quais seriam exclusividade da marca Goobo  Tech.  
Destacou-se, ainda, que a Administração não apresentou  justificative  plausfvel para 
tal exigência, bem como que o Município não realizou adequada busca pelos modelos 
de lousa digital e seus recursos disponíveis no mercado antes de elaborar as 
especificações técnicas do edital, o que deveria ter sido feito pelo setor técnico do 
município, confiando apenas nas declarações feitas pelas empresas já mencionadas. 
Quanto A certificação do produto com  FCC  e CE, destacou-se que embora o 
Município tenha respondido a impugnação ao ato convocatório afirmando que seria 
aceito outro certificado reconhecido nacional ou internacional que comprove as 
discriminações, deixou de retificar o edital nesse ponto. Por outro lado, o prazo de 
entrega dos produtos foi considerado razoável. 
Em sede de contraditório  (pew  23), o Município de Clevelândia informou que anulou 
o certame após verificar que as especificações do objeto licitado não foram precisas, 
revelando-se excessivas e sem a devida motivação. Juntou aos autos o aviso de 
suspensão da licitação, deixando de acostar cópia da decisão da anulação do 
certame e respectiva publicação. 
Os autos seguiram para instrução, tendo a Coordenadoria de Gestão Municipal - 
CGM emitido opinativo pela extinção do processo sem julgamento do mérito em razão 
da perda do objeto da representação (Instrução n.° 2846/21,  pew  27), sendo 
acompanhado pelo Ministério Público de Contas, conforme Parecer n.° 787/21-2PC 
(pega 28). 
Retornando os autos a este Gabinete, determinei nova intimação da Municipalidade 
a fim de que juntasse aos autos a decisão de anulação e respectivo comprovante de 
publicação (Despacho n.° 1140/21 - GCDA, pega 29), o que foi feito 6 pega 32. 

o relatório. 
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(art.  44 da Lei n° 8.666/1993). 0 julgamento das propostas  sera  objetivo, devendo a 
Comissão de Licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com 
os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de 
acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle  (art.  45 da Lei n° 8.666/1993)" 
(sem grifos no original) (TCU 00863420091, Relator: VALMIR CAMPELO, Data de 
Julgamento: 07/10/2009) 
"Ao administrador público não 6 permitido decidir com base em premissas  obscures  
ou desconhecidas, principalmente quando sua decisão afeta terceiros. Uma vez 
definidas as regras, em especial no caso de licitação, não pode o gestor criar situação 
nova, que possibilite a alteração das condições oferecidas por licitante, e alheia aos 
termos do edital." (TC 13662/2001-1. Relator Ubiratan Aguiar) 
"23. A despeito disso, entendo cabível realizar determinação no sentido de que 
aquela Fundação atente para a necessária observância de princípios fundamentais 
da licitação, em especial da igualdade e impessoalidade, a fim de garantir, também, 
a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, consoante preceitua o  
art.  30  da Lei de Licitações, e de evitar a ocorrência desclassificação de empresas 
que atendam As exigências contidas no Edital de Licitação relativas à especificação 
do objeto licitado, como verificado na licitação sob exame. Impõe-se também a 
comunicação das ocorrências relatadas nestes autos ao Ministério da Saúde e A 
Coordenadoria do Projeto Reforsus, para que avaliem a pertInência de realizar 
monitoramento mais incisivo, se for o caso, das ações conduzidas por aquela 
Secretaria de Saúde." (sem grifos no original) (Acórdão n°369/2005-Plenário. Relator 
Benjamin Zymler. Sessão de 06/04/2005) 
Do exposto, diante dos ind Icios de afronta aos princípios da vinculação ao 
Instrumento convocatório, da legalidade e da competitividade do certame, 
DETERMINO a sua IMEDIATA SUSPENSÃO, até ulterior julgamento de 
mérito.  
III  - Desta forma, RECEBO a Representação e DEFIRO o pedido liminar, para fins de 
SUSPENDER a TOMADA DE PREÇOS 06/2021, do MUNICIPIO DE RIO BONITO 
DO IGUAÇU, a partir do ponto em que se encontra." 
É o que trago á HOMOLOGAÇÃO deste d. Tribunal Pleno, em cumpnmento ao rito 
do artigo 400, § 1°, do Regimento Interno desta Corte. 
Decorrido o prazo para manifestação das partes, encaminhem-se os autos 
Coordenadorla de Gestão Municipal e ao Ministério Público Junto ao Tribunal de 
Contas, para manifestações quanto ao mérito. 
Após, voltem-me conclusos. 
VISTOS, relatados e discutidos, 
ACORDAM 
OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS 
LEÃO, por unanimidade, em: 
Homologar o Despacho n° 1271/21 do Gabinete do Conselheiro Artagão de Mattos 
Leão  (pew  9). 
Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE 
MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARAES, IVAN LELIS 
BONILHA,  JOSE  DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER 
LINHARES. 
Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 
VALERIA BORBA. 
Tribunal Pleno, 27 de outubro de 2021 - Sessão Ordinária (por Videoconferência) n° 
35. 
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 
Conselheiro Relator 
FABIO DE SOUZA CAMARGO 
Presidente 

1. Pep  3, pagina 5. 
2. Art.  3° A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa pare a administração e a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentével e sere processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos de legalidade,  (la  impessoalidade, de moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculasfio ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
quelhas são correlatos. (Redação dada pela Lei n° 12.349, de 2010) (Regulamento) (Regulamento) 
(Regulamento) 
§ 10 E vedado aos agentes públicos: 
1 - admitir,  prayer,  incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades  cooperatives,  a estabeleçam preferánclas ou distinções em razão de 
naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou do qualquer outra circunstancia impertinente 
ou irrelevante para o especifico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 508 12 deste 
artigo e no  art.  3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei n°  12.349, 
de 2010) 
3. MEIRELLES,  Rely  Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 340  Ed.;  Malheiras.  Sao  Paulo. 2008, 
pg. 276 
4. Citado por TOSCANO, Fabricio Santos. 0 principio do procedimento formal e o 
formalismo. Revista Jus Navigandi,  ISSN  1518-4862,  Teresina,  ano 17, n. 3286, 30 jun. 2012. 
Disponível em: https:/4us.com.brfartigos/22134. Acesso em: 21  out.  2021. 
5. 8.3.1 Aelaboragdo do Plano de comunicação com base na simulação da Campanha Publicitária 
Institucional deverá observar os seguintes pontos: 
(..) 
"b": Para fins de calculo da distribuição da verba para a produção e veiculasão da campanha 
simulada, a licitante utilizara como referencial máximo o montante de AS 60.000,00 
6. 8.3.1 
(.4 
tr": Serão desclassificadas as licitantes que apresentarem propostas com valor superior ao valor 
mencionado no item 8.2.4 "b". ou que consignarem  preps  inexequíveis. 

PROCESSO N°:-563951/21 
ASSUNTO:-HOMOLOGAÇAO DE RECOMENDAÇÕES 
ENTIDADE:-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
INTERESSADO:-SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA 
CULTURA 
RELATOR:-CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO 
ACORDÃO N° 2877/21 - TRIBUNAL PLENO 
Relatório de Auditoria. Fiscalização. Secretaria da Comunicação Social e da Cultura. 
2° Inspetoria de Controle Externo. Homologação de Recomendações. 
I - RELATÓRIO 
Trata o presente de expediente de Homologação de Recomendações proveniente de 
auditoria operacional realizada pela 2' Inspetoria de Controle Externo, derivada de 
fiscalização efetivada junto A SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO 
SOCIAL E DA CULTURA, com o desígnio de analisar as metas, os critérios, a 
execução e o desempenho das ações do Pacote de Medidas de Apoio e 
Fortalecimento do Setor Cultural. 
Considerando a etapa de levantamentos prévios, bem como a averiguação de 
requisitos como relevância e materialidade, definiu-se que o escopo da auditoria seria 
os 3 (três) principais programas geridos pela Secretaria em 2020, quais sejam: i) 
Paraná Cultural;  ii)  PROFICE; e  iii)  Editais da Lei Aldir  Blanc.  
Para alcançar objetivos da auditoria e atender ao escopo programado foram 
selecionadas as seguintes  areas:  i) Planejamento dos programas culturais, 
englobando ferramentas, sistemas e informações;  ii)  Adequação da estrutura 
organizacional (normativos, fluxos, quadro de pessoal e transparência) e das etapas 
do processo (análise dos projetos, tramitação, liberação dos recursos e prestação de 
contas) e  iii)  Desempenho na execução dos programas culturais. 
Conforme consta do referido Relatório, os achados tangem os seguintes aspectos: 1) 
Falhas de planejamento e frustração na distribuição de recursos devido ao 
desconhecimento técnico e estruturado dos locais e formas de manifestação cultural; 
2) Ausência de estudos e indicadores de transversalidade[1] nas políticas públicas 
de cultura; 3) Falhas no acompanhamento dos programas: insuficiência dos 
indicadores de desempenho; 4) Concentração intraestadual de recursos seguindo 
o padrão de dispersão econômica do estado; 5) Concentração de patrocinadores 
e de proponentes; 6) Descoordenação das polfticas públicas e sobreposição de 
projetos para distribuição de recursos; 7) Quadro de pessoal com lotação 
insuficiente, vinculo precário, inadequado ou em desvio de função;  8) Inexistência 
de procedimentos operacionais e normatização interna para os programas 
culturais; 9) Falhas de transparência e no cumprimento do acesso A informação; 
10)Aprovação de projetos culturais com base em pareceres de análise superficiais 
e  pro  forma; 11)Falhas referentes à prestação de contas na etapa de verificação 
de execução do objeto; 12) Falhas na prestação de contas financeira; 13) Uso 
indevido e falta de aplicação prática de regras sobre rendimentos de aplicações 
financeiras; 14) Baixo desempenho na distribuição dos recursos nos editais da Lei 
Aldir  Blanc  e dificuldades na interlocução junto aos Municípios; 14) 
Subaproveitamento dos recursos do PROFICE devido à morosidade na sua 
tramitação. 
A execução dos trabalhos foi regida pela Portaria n°316/2021, a qual definiu em 4 
(quatro) meses a sua duração, a contar de 17 de fevereiro de 2021, sendo 
prorrogada em mais 90 (noventa) dias pela Portaria n° 589/2021. Foram feitas 4 
(quatro) reuniões  online  com a equipe da Secretaria, para entender aspectos 
referentes aos seus  principals  programas culturais, realizando-se, ainda, outras 4 
(quatro) reuniões presenciais, em que se discuti  ram  questões atinentes Os politicas 
públicas, sistemas informatizados, prestação de contas e a parte contábil dos 
programas. 
A Matriz de Achados foi encaminhada na data de 03 de agosto de 2021 A Secretaria 
de Estado da Comunicação Social e da Cultura, para oportunizar manifestação por 
parte dos gestores. Os comentários enviados em suas respostas foram integralmente 
incorporados à versão final no relatório, para subsidiar a manutenção ou a revisão 
das recomendações propostas, as quais foram consolidadas em quadro de 
achados. 
Como resultado dos trabalhos, foram apontados 15 (quinze) pontos significativos em 
que se verificaram oportunidades de melhoria na gestão do ente, consolidados na 
Matriz de Achados apresentada, a qual integra o relatário. A seguir, consta de forma 
esumida os achados e as respectivas recomendações realizadas pela equipe de 

fiscalização: 
Achado n°01 — Falhas de planejamento e 1.1. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259- 
frustração na 	distribuição de recursos 
devido ao desconhecimento técnico e 

A, parágrafo (micro, do RI ICE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 

estruturado 	dos 	locais 	e 	formas 	de de publicação da decisão de homologação 
manifestação cultural desta recomendação, a seguinte providência: 

realizem 	planejamento 	da 	distribuição 	de 
recursos com base nos dados do Sistema de 
Informação da Cultura  (SIC)  e indicadores dele 
provenientes. 
Responsáveis: 	Luciana Casagrande Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura), Comissão do Programa Estadual de 
Fomento e Incentivo A Cultura (Na figura de seu 
Presidente. 	Jeferson 	Ayetta 	de 	Miranda), 
Wanessa 	Cardoso 	VViacek 	Hoinacki 
(Coordenadora de Fomento e Incentivo Cultural,  
Mariana Bernal  (Coordenadora de Ação Cultural 
e Economia) 

Achado n° 02 —Ausência de estudos e 
indicadores 	de 	transversalidade 	nas 

2.1 Com fundamento nos  arts.  5°. XLII, e 259-A, 
parágrafo único, do RI TOE-PR, que adotem, no 

políticas públicas de cultura prazo de 180 dias, contados a partir da data de 
publicação da decisão de homologação desta 
recomendação, 	a 	seguinte 	providencia: 
desenvolvam 	IndIcadores 	transversais 	para 
suas 	Wes 	gerencieis, 	recorrendo, 	se 
necessário, t Secretaria do Planejamento do 
Estado do  Parana  (SEPL). 
Responsáveis: 	João 	Evaristo 	Debias 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Culture), 	Luciano 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Deral). 
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Achado 	n° 	03 	- 	Falhas 	no 
acompanhamento 	dos 	programas: 
insuficiência 	dos 	indicadores 	de 
desempenho 

3.1. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo único, do RI TCE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
desenvolvam rol de indicadores para avaliação 
e 	monitoramento 	dos 	seus 	programas, 
considerando 	a 	necessidade 	de 	que 	os 
indicadores 	escolhidos 	tenham 	adequadas 
sensibilidade, 	representatividade 	e 
mensurabilidade 
Responsáveis: 	Luciana 	Casagrande Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura), Wanessa Cardoso Wacek Hoinacki 
(Coordenadora 	de 	Fomento 	e 	Incentivo 
Cultural),  Mariana  Bemal (Coordenadora de 
Ação Cultural e Economia). 

Achado 	n° 	04 	- 	Concentração 
intraestadual de recursos 	seguindo 	o 
padrão 	de 	dispersão 	económica 	do 
°Macro 

4.1. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo (micro do RI ICE-PR, que adotem, 
no prazo de 180  dies,  contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providencia: 
apresentem plano 	de ação com 	medidas 
efetivas 	para 	reduzir 	os 	percentuais 	de 
concentração verificados no periodo de 2014 a 
2020: 
Responsáveis: 	João 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura). 
4.2 Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-A, 
parágrafo  Calico,  do RI TCE-PR, que adotem, no 
prazo de 180 dias, contados a partir da data de 
publicação da decisão de homologação desta 
recomendação, 	a 	seguinte 	providência: 
implementem piano de capacitação continuado 
que atenda agentes, produtores e servidores 
que desenvolvam atividades relacionadas á 
cultura. 
Responsáveis: 	Joao 	Evaristo 	DebIasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral),  Belli  de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura). 

Achado 	n° 	05 	- 	Concentração 	de 
patrocinadores ode proponentes 

5.1. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A. parágrafo  Wilco,  do RI ICE-PR, que adotem, 
no prazo de 180  dies,  contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providencia: 
criem um plano de divulgação integrado ao 
plano de capacitação, de modo a aumentar a 
gama de incentivadores do programa; 
Responsáveis: 	João 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura) 
5.2. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo único, do RI ICE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
Aprimorem e desenvolvam novos controles, 
inclusive no sistema. para que os cruzamentos 
de dados permitam o cumprimento dos limites 
dados em edital; 
Responsáveis: 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela 
5.3, com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-A, 
parágrafo único, do RI TCE-PR, que adotem, no 
prazo de 180 dias, contados a partir da datada 
publicação da decisão de homologação desta 
recomendação, a seguinte providência Emitam 
relatórios analiticos, com periodicidade a ser 
definida 	pela 	Secretaria 	de 	Estado 	da 
Comunicação Social e da Cultura (SECC), 
contendo 	as 	informações 	sobre 	projetos 
contemplados 	para 	que 	tais 	informações 
subsidiem ações de desconcentração. 
Responsáveis: 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura). 

Achado 	n° 06- 	Descoordenação das 
edifices 	públicas 	e 	sobreposição 	de 
projetos para distribuição de recursos 

6.1. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo único, do RI TCE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
Operacionalizem 	suas 	instencias 
administrativas; 
Responsáveis: 	Joao 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral) 
6.2. com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-A, 
parágrafo único, do RI TCE-PR, que adotem, no 
prazo de 180 dias, contados a partir da data de 
publicação da decisão de homologação desta 
recomendação, a seguinte providência: Incluam 
as 	entidades 	representativas 	de 	setores 
culturais 	e 	os 	movimentos 	sociais 	no 
planejamento das pditicas públicas; 
Responsavels: 	João 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral) 

6.3. com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-A, 
parágrafo único, do RI TCE-PR, que adotem, no 
prazo de 180 dias, contados a partir da data de 
publicação da decisão de homologação desta 
recomendação, 	a 	seguinte 	providência: 
Apresentem plano de ação para melhoria da 
articulação 	com 	os 	entes 	supranacionais. 
cogitando a figura do articulador local. 
Responsáveis: 	Joao 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral) 

Achado n° 07 - Quadro de pessoal com 
lotação 	insuficiente, 	vinculo 	precário, 
inadequado ou em desvio de função 

7.1. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A. parágrafo único, do RI ICE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
formalizem, junto ao Governo do Estado, pleito 
para 	abertura 	de 	concurso 	público, 	com 
realização 	logo 	cessem 	as 	limitações 
orçamentárias impostas pela Lei Complementar 
n° 	173/2020, que estabeleceu 	o programa 
federativo de enfrentamento A pandemia. 
Responsáveis: 	João 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral). 

Achado 	n° 	08 	- 	Inexistência 	de 
procedimentos 	operacionais 	e 
normatização interna para os programas 
culturais 

8.1. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A. parágrafo único, do RI ICE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
normatizem, com procedimentos e instruções, 
as etapas e atividades que compõem o fluxo de 
trabalho interno da Secretaria no que se refere 
aos programas culturais e que estabeleçam 
controles 	que 	garantam 	a 	efetividade 	dos 
serviços; 
Responsáveis: 	João 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretário de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura). 
8.2. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo único, do RI ICE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
elaborem mapas de processo de trabalho dos 
programas culturais. 
Responsáveis: Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de  Culture),  Wanessa Cardoso Wiacek Holnacki 
(Coordenadora 	de 	Fomento 	e 	Incentivo 
Cultural),  Mariana Bernal  (Coordenadora de 
Ação Cultural e Economia). 

Achado n°09 - Falhas de transparência e 
no cumprimento do acesso a informação 

9.1. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A. parágrafo único, do RI TCE-PR, que adotam, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
atualizem o  saki  eletrônico da Secretaria com: 
a) informações completes sobre os programas 
culturais: b) atas das reuniões de conselho 
(CONSEC); e c) adequação para o formato 
aberto dos relatórios já disponibilizados em 
outros formatos: 
Responsáveis: 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura). 
9.2. Com fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo único, do RI ICE-PR. que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
mantenham a atualização constante do portal, 
sempre com a disponibilização de dados em 
formato aberto, amigável e coerente com a 
disposição dos tópicos do  site.  
Responsáveis: 	Luciana Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura). 

Achado n° 10 - Aprovação de projetos 
culturais com base em pareceres de 
análise superficiais e  pro  forma 

10.1. Com  fundamento nos  arts.  5°, XLII, e 259-
A, parágrafo único, do RI ICE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providencia: 
realizem 	a 	gestão 	regular 	do 	termo 	de 
credenciamento firmado com os pareceristas, 
definindo 	regras 	efetivas 	de 	controle 	para 
manutenção e regularização na prestação dos 
serviços credenciados: 
Responsáveis:  EBBW  de Souza Viela (Diretora 
de Cultura). Wanessa Cardoso Wiacek Hoinacki 
(Coordenadora 	de 	Fomento 	e 	incentivo 
Cultural). 

Achado n° 11 - Falhas referentes A 
prestação 	de 	contas 	na 	etapa 	de 
verificação de execução do objeto 

11.1. Com  fundamento nos  arts.  5°, XLII. e 259-
A. parágrafo único, do RI TCE-PR, que adotem, 
no prazo de 180 dias, contados a partir da data 
de publicação da decisão de homologação 
desta recomendação, a seguinte providência: 
aprovem 	norma 	para 	declaração 	de 
inadimplência dos proponentes e devolução de 
recursos aos cofres públicos; 
Responsáveis: 	Joao 	Evaristo 	Debiasi 
(Secretario de Estado da Comunicação Social e 
da 	Cultura), 	Luciana 	Casagrande 	Pereira 
(Diretora-Geral), Elietti de Souza Vilela (Diretora 
de Cultura). 

ENDEREÇO: Praça Nossa Senhora Salette S/N - Centro  Civic°  -80530-9 0 - Curitiba - ParanA - GERAL: (41) 3350-11310- OUVIDORIA: 0800-645-0645 

RESPONSABILIDADE TECNICA E DIAGRAMAÇAO, Denise Tatebe (Diretoria-Geral) e  Stephanie Maureen  P. Valenço  Pretoria-Geral)- IMAGENS' WagnarArat40.(DCS) 	 
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President  da  O BCF 
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ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL, 
CONSELHO FEDERAL  

SL S — QuatIrn 	— EEL Israel 	— 3 Anilar 1 	(61)3226 —0499. 
lirasIlia 

RESOLE ICAO V' 027 -2022/OMB/CT 

DESPOIL'  SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENADOR 

DE POLITICAS CULTURAIS DO CONSELHO 

FEDERAL DA ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL. 

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS MÚSICOS DO 

BRASIL, por seu Diretor-presidente, Gervisio Braz Bezerra no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei Federal n.° 3.857, de 22 de dezembro de 1960; 

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação da Ordem dos 

Músicos do Brasil; 

CONSIDERANDO que devido à reestruturação, se faz necessário 

estabelecer relações institucionais em defesa de políticas setoriais da musica brasileira; 

CONSIDERANDO a necessidade de buscar resoluções para politicas 

culturais (Leis, programas, editais, direitos autorais, entre outros) em todo território nacional 

em beneficio do meio musical, baseadas em estudos técnicos, laudos, oficios, planos e 

manuais que contribuam em nivel federal e orientem as instâncias estaduais da OlvIB. 

RESOLVE:  

Art.  1° - Nomear como Coordenador de Políticas Culturais do Conselho 

Federal da Ordem dos Músicos do Brasil o Senhor Manoel José de Souza Neto, cientista  

politico,  musicólogo, portador do RG N°5.718,848-0 e CPF/MF N° 876.831.729-87, residente 

e domiciliado na Av. Luiz Xavier, 68, conjunto 1618, Centro, Curitiba — PR, CEP: 80020- 

020.  

Art.  2° - Essa Resolução entra em vigor nesta data revogando as 

disposições em contrário. 

Bras' 	01 de Junho de 2022. 

Diaitalizado com CamScanner 



Brasilia-DF, 02 de Junho de 2022 . 
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PORTARIA N". /2022 

O Presidente do Conselho Federal da Ordem  do's  411.1"iiCO'S 

do Brasil, no uso das atribuições que lhe sâo conferidas pela Lei Federal N. 3857, de 

de Dezembro de 1960. 

RESOLVE: 

I - Nomear Manoel José de Souza Neto para o cargo de 

Coordenador de Políticas Culturais do Conselho Federal da Ordem dos Músicos do 

Brasil. 

II-Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as  

disposições em contrário. 

Diaitalizado com CamScanner 



Irregularidades e má gestão dos recursos da Lei Aldir  Blanc  para audiência ALEP, 08 
de Junho de 2022. 

Até o momento o Observatório da Cultura do Brasil localizou um número considerável 

de temas sendo questionados pela sociedade civil, relacionado aos usos da Lei Aldir  

Blanc.  

Seriam alguns destes: 

Questionamentos OMB 2020 

A  OMB,  em dezembro de 2020, fez pedidos de informação para a  FCC  e SEEC, SOBRE 

editais, júris, premiados, comissões e outras informações relacionadas as políticas 

culturais e especificamente ao uso da Lei Aldir  Blanc.  

Documentos em anexos: 

https://www.facebook.com/groups/forumdeculturadoparana/permalink/3319470421  

480941  

https://pt.scribd.com/document/473903654/SOUZA-NETO-Manoel-relatorio-Musica-

Em-Tempos-de-Pandemia-Cf-Omb- 

2020?fbclid=lwAROVrF7rYtJMEnxI9UD5XCI8RCi qKIOEFIrw6i8yZTMUGYB2B9v302z0250 

Q  

Denuncias Fórum de Cultura do Paraná 2021 

Dos funcionários públicos premiados nos editais da Superintendência Estadual de 

Cultura do  Parana  (Pode ser conferido no e-protocolo do governo do  Parana,  Processo: 

17.537.573-2); 

De membros de comissão de elaboração de editais premiados nos mesmos editais da 

Fundação Cultural de Curitiba (Pode ser conferido no sistema de acesso a lei 

informação da prefeitura de Curitiba, Processo: 17.674.241-0 e  Ticket  #00- 

007177/2021); 

De conselheiros premiados com verbas da Lei Aldir  Blanc  (e-protocolo do governo do  

Parana,  Processo: 17.537.573-2 e 17.598.757-6); 



Conflito de interesses entre SECC e  OMB  no caso do funcionário que acumulou cargo 

de presidente da entidade da musica sendo funcionário da Superintendência Estadual 

de Cultura do Paraná (e-protocolo do governo do  Parana,  Processo: 17.129.953-5, 
17.409.513-2 e 17.571.644-0); 

De indícios de ma aplicação dos recursos da Lei Aldir  Blanc,  em números averiguados 

na comparação entre a origem dos recursos e a aplicação imperfeita, excludente, 

centralizada em Curitiba, em prejuízo de milhares de trabalhadores da cultura do  

Parana,  com fonte em dados da própria Secretaria Especial de Cultura do Ministério do 

Turismo (e-protocolo do governo do  Parana,  Processo: 17.519.479-7). 

Essas questões foram enviadas através de mais de 40 protocolos para diversos órgãos 

públicos, e nada foi respondido concretamente até o momento, segundo o Fórum de 

Cultura do  Parana,  que alega que as comunicações de retorno destes órgãos do poder 

público, feitas por ofícios e-mails  e até telefonemas, traziam informações como 

"muitos documentos", "não temos funcionários para responder", "não responderemos 

e  sera  arquivado" e argumentos similares, mas no geral não se manifestam, segundo o 

Fórum de Cultura do  Parana  "causando perplexidade na sociedade, diante da dor, 

miséria e morte que a pandemia causam, enquanto existiam recursos sobrando nos 

anos de 2020 e até o final de 2021. 

Os casos estão registrados em serie de reportagens que foram publicadas pelo Jornal  

Le  Monde Diplomatique Brasil: https://diplomatique.org.briespecial/a-crise-da-

cultural  

Denuncias Humaitá de racismo estrutural 

0 movimento negro enviou petição dos movimentos sociais, representantes de etnias, 

minorias, das culturas e comunidades tradicionais do  Parana  ao Ministério Público dos 

direitos humanos do Paraná. Foi enviada ao Ministério Público de Direitos Humanos,  

Dr.  Olympio de Sá  Sotto  Maior Neto e ao CAOP Direitos Humanos ao Senhor Rafael 

Oswaldo Machado Moura em Curitiba 08 de Setembro de 2021. Pedido de apuração 

de denúncias, abertura de inquérito, providências, medidas compensatórias, 

indenizações por danos morais coletivos, por parte da Superintendência- Geral De 

Cultura Do Paraná bem como secretarias e fundações culturais dos 399 municípios do  

Parana,  por violação de direitos fundamentais, racismo estrutural, exclusão social e 

regional das culturas, povos e comunidades tradicionais e minorias raciais, bem como 

por recorte de classe social e profissões ignoradas no uso dos recursos da lei Aldir  

Blanc.  

Documento completo em anexo: 



https://informativocentroculturalhumaita.files.wordpress.com/2021/09/denuncia-

racismo-estrutural-lei-aldir-blanc-ao-mp-12-09-2021.pdf  

Protocolos morosos no caso dos funcionários públicos premiados: 

0 protocolo 17.537.5732 que tratava da denúncia dos funcionários públicos e outros 

em que ocorreu possível erro de premiação por vedação no edital Trajetórias 

(funcionários públicos ou empresas), se deu por encerrado, com respostas da 

comissão, de que podem sim constar vedações, mas até o momento não se tem 

noticias de punições. Os montantes possivelmente irregulares chegam aos 540 mil 

reais. 

Encaminharam para processos administrativos para autoridade superior. 



N° 

1 

PROTOCOLO 

17.791.264-6 

. 	 PESSOA FÍSICA 
INFORMASAO.  
037/2021 

2 17.792.018-5 t 1038/2021 
3 17.792.152-1 039/2021 
4 17.797.739-0 1 040/2021 
5 17.792.209-9 041/2021 
6 17.795.118-8 042/2021 

7 17.809.738-5  043/2021 

8 17.793.015-6 1 044/2021 
9 17.798.900-2 045/2021 
10 17.793.026-1 I 046/2021 
11 1047/2021 

12 17.799.020-5 048/2021 

13 

14 

17.792.407-5 

17.408.227-8 
mismenorrow_. 049/2021 

050/2021 

15 17.792.424-5 051/2021 
16 17.797.0 8-2 052/2021 
17 
--t 

17.792.435-0 1053/2021 
18 17.792.441-5 054/2021 

19 17.794 930-2 055/2021  
— 

20 17.406.648-5 INF. 003/2021  

21 17.801.082-4 i 056/2021 

22 17.801.175-8 057/2021 

23 

.. 

17.801.746-2 058/2021 

24 17.801.281-9 059/2021 

25 1.890.339-4 I 060/2021 

26 17.291.468-3 1INF 006,2021 

27 17.801.365-3 061/2021 

_egenda. Em amarelo refere-se aos protocolos já abertos pela SECC. 

7reclios do cioduniento "Resposta SECC ao Protocolo I7.537.57S.2" ove inf orma os ritimeios de protocolos do processos adininistrativos  abet Cos.  Devido a ma questao de Ma 

vinlacAo de direiros indiviriiiais, a firo de elvItar ararpies a personalidade dos citarlos, os comes foram proregidns 

Existem suspeitas que o mesmo erro de premiag5o de funcionários públicos se deu em 

todos os editais da Lei Aldir  Blanc  no Paraná. 

Denuncias a PF 

Devido as denúncias e aos constantes ataques em redes sociais de agrupamentos que 

tentam abafar os casos, foi aberto o IPL 2021.0027295 na Policia Federal para apurar 

os casos, o que ainda está em andamento. 



Questionamentos Defensoria Pública aos editais da  LAB  2022 

A NUCIDH (Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado 

do Paraná) nucidh@defensoria.prdef.br, pediu informações a Secretaria da 

Comunicação e Cultura do Estado do Paraná. 

"Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Paraná. 

Entro em contato para informá-lo sobre o retorno da Secretaria da Comunicação e 

Cultura do Estado do Paraná acerca dos questionamentos realizados pela Defensoria 

em 15 de fevereiro de 2022, sobre as previsões de auxílios e editais da Lei Aldir  Blanc  

para o presente ano. 

No dia 08 de abril de 2022, a Secretaria mencionou que dada a superação de alguns 

efeitos da pandemia, bem como a retomada das atividades presenciais e eventos, a Lei 

Aldir  Blanc  teve seu encerramento no ano de 2021 e que por enquanto não há 

previsão de implantação de lei semelhante à renda emergencial mensal decorrente da 

pandemia. 

Foi informado também que está em execução o Programa Bolsa Paraná Criativo, que 

atinge mais de 950 (novecentos e cinquenta) empreendimentos culturais, para 

qualificação de seus membros e integrantes, os quais se declaram pretos e pardos na 

margem de 25%." 

Os esclarecimentos não estão a contento dos movimentos sociais. 

Denuncias Fórum de Cultura do Paraná ao Profice 

O Fórum de Cultura do Paraná em 20 de maio de 2022, questiona os Editais nr. 001; 

002; 003; 004; 005; /2022 lançados pela Superintendência Geral de Cultura do Paraná, 

sugerindo revisão, à fim de cumprir com metas das leis do Sistema Nacional de 

Cultura, e outras das licitações e dos princípios da administração pública. Protocolo: 

18.995.785-8. 

Documento 	 completo 	 no 	 Link:  

https://www.facebook.com/groups/forumdeculturadoparana/posts/50874506346829   

02/ 



Outras organizações ainda fizeram outros questionamentos, como por exemplo o 

SEPED e  SATED,  além de movimentos do interior do Estado. 

Isso é o que temos a relatar. 

Manoel .1 de Souza Neto 

Editor do Observatório da Cultura do Brasil 



Informação sobre o retorno da Secretaria da 
Comunicação e Cultura 

26 de mai. de 2022 13:39 (há 13 dias) 

de: 	NUCIDH <nucidh@defensoria.pr.def.br> 
para: 	neto.manoeljdesouza@gmail.com  
data: 	26 de mai. de 2022 13:39 
assunto: 	informação sobre o retorno da Secretaria da Comunicação e Cultura 
assinado por: defensoria.pr.def.br  
Segurança: Criptografia padrão  (TLS)  Saiba mais  

Mensagem importante de acordo com o algoritmo do Google. 

Boa tarde, 

Prezado Manoel José de Souza Neto, 
Aqui é do Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do 
Paraná. 

Entro em contato para informá-lo sobre o retorno da Secretaria da Comunicação e 
Cultura do Estado do Paraná acerca dos questionamentos realizados pela Defensoria em 
15 de fevereiro de 2022, sobre as previsões de auxílios e editais da Lei Aldir  Blanc  para 
o presente ano. 

No dia 08 de abril de 2022, a Secretaria mencionou que dada a superação de alguns 
efeitos da pandemia, bem como a retomada das atividades presenciais e eventos, a Lei 
Aldir  Blanc  teve seu encerramento no ano de 2021 e que por enquanto não há previsão 
de implantação de lei semelhante ã renda emergencial mensal decorrente da pandemia. 

Foi informado também que está em execução o Programa Bolsa Paraná Criativo, que 
atinge mais de 950 (novecentos e cinquenta) empreendimentos culturais, para 
qualificação de seus membros e integrantes, os quais se declaram pretos e pardos na 
margem de 25%. 

Nos mantemos à disposição para mais informações e dúvidas. 
Atenciosamente, 

Núcleo da Cidadania e Direitos Humanos - NUCIDH 

Telefone: (41) 99252-5471 

www.defensoriapublica.Pr.def.br   



Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa 
autorizada a recebê-la, não poderá utilizar, copiar, divulgar ou efetuar qualquer ação tomando por base as informações 
nela contidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente e em seguida 
apague-a. 
Comunicações pela  Internet  não podem ser garantidas quanto á segurança ou inexistência de erros ou de  virus.  0 
remetente, por esta razão, não aceita responsabilidade por qualquer erro ou omissão no contexto da mensagem 
decorrente da transmissão via  Internet.  



DPU - o que foi enviado. 

10:04 (há 1 hora) 

de: 	Rodrigo Juste Duarte <rodrigojduarte@gmail.com > 
para: 	Manoel José de Souza Neto <neto.manoeljdesouza@gmail.com> 
data: 	8 de jun. de 2022 10:04 
assunto: 	DPU - o que foi enviado. 
enviado por: gmail.com  
assinado por: gmail.com  
Segurança: Criptografia padrão  (TLS)  Saiba mais  

Mensagem importante de acordo com o algoritmo do Google.  

Old  Manoel. Segue abaixo. 

Antes, eu tenho que te lembrar das funções da Dra Rita: 

Dra Rita Cristina Oliveira é Defensora Pública Federal, Coordenadora do Grupo de 
Políticas Etnorraciais da DPU (Defensoria Pública da Unido). 

Ela oficiou os órgãos públicos por meio da Defensoria Regional de Direitos Humanos 
(DRDH) da Defensoria Pública da União no Paraná (DPU-PR) 

Segue o que foi enviado para mim: 

*** 

Envio as contribuições solicitadas á Dra. Rita Cristina sobre a Lei Aldir  Blanc.  

Em novembro de 2020, o DRDH PR (Defensoria Regional de Direitos Humanos) 

oficiou o Governo do Paraná e a Secretaria Estadual de Cultura, solicitando as 

seguintes informações: 

1) 0 Estado do Paraná aderiu à execução da Lei n° 14.017/2020? Caso 

positivo, qual o valor recebido? Remeter a documentação comprobatória; 

2) A Secretaria de Estado da Cultura já instituiu o plano de ação ou 

regulamento/decreto para execução da Lei Aldir  Blanc  no  Parana  no prazo 

legal? Houve lançamento de Edital e Cronograma? Quantos beneficiários 

foram cadastrados? Remeter documentação comprobatória; 

3) Considerando que o Estado do  Parana  deve assumir a posição de 

"coordenação em conjunto com os Municípios de sua territorialidade, de forma 

a garantir que não haja sobreposição de iniciativas, nem a concentração de 

recursos em beneficiários específicos durante a execução dos instrumentos 



previstos no inciso IH do  art.  2° da Lei 14.017/2020", foi instituído comitê ou 
grupo formal, com divulgação de regulamento/decreto, para coordenação da 
execução da Lei no respectivo território? Remeter documentação 
comprobatória; 

4) No plano de ação ou decreto/regulamento para execução da Lei Aldir  Blanc,  
o Município instituiu ação afirmativa de promoção da igualdade racial no 
sentido de que uma parte dos recursos recebidos por Municípios sejam 
investidos, obrigatoriamente, para as iniciativas culturais e ancestrais 
desenvolvidas pela população afroparanaense? Remeter documentação 
comprobatória; 

5) Foi realizada busca ativa intersetorial, integrada, coordenada e sistemática 
por meio dos serviços municipais de cultura, assistência social, saúde p/ou 
educação, ao encontro dos públicos-alvo da Lei Aldir  Blanc  historicamente 
invisibilizados pelo Estado para a sua devida inclusão no cadastro municipal?; 

Em resposta, o Estado do  Parana  informou que aderiu à execução da Lei 
Federal n. 14.017/2020, conforme termo de adesão encaminhado. No dia 10 de 
setembro de 2020, foram encaminhados R$71.915.814,94 (setenta e um 
milhões novecentos e quinze mil oitocentos e quatorze reais e noventa e quatro 
centavos) ao Fundo Estadual de Cultura. Apresentou também o Plano de Ação, 
aprovado em sua integralidade, contemplando as ações para execução das 
obrigações. Ademais, informou publicação da Lei Estadual n. 20.334, de 30 de 
setembro de 2020, cuja finalidade é a utilização do Fundo Estadual da Cultura. 
Também foram publicados decretos para ajustes no orçamento estadual. 
Informou, ainda, que o cadastramento do Renda Emergencial foi lançado no 
dia 12 de agosto de 2020 e permaneceu aberto até o dia 16 de novembro de 

2020. 

Por fim, especificou quantas pessoas foram contempladas e os editais que 

estavam em andamento: 

- "Para o inciso I foram cadastrados 3.960 interessados, dos quais, até o 
presente momento, tiveram seus cadastros aprovados o número de 643 
pessoas, com pagamentos efetivados para 409 solicitantes". 

- "Para as ações do inciso  III,  foram publicados 8 (oito) editais". 

Dessas informações, denotou-se que o Estado do  Parana  trouxe valores 

expressivos de recursos que foram incorporados ao Fundo Estadual de Cultura 
e número reduzidos de beneficiários. Não foram fornecidas respostas sobre a 
realização de ações afirmativas, tampouco justificado o número reduzido de 

cadastros aprovados. 

Diante do exposto, o DRDH PR em junho de 2021 reiterou o pedido de 
informações a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura do Estado do 



Paraná, que não havia respondido o oficio do ano anterior, bem como pediu 
esclarecimentos sobre a realização de ações afirmativas, critérios de 
aprovação dos cadastros, mecanismos de divulgação para seleção dos 
cadastros, informações sobre a relação dos beneficiários e sobre a destinagdo 
dos valores incorporados ao fundo estadual e não executados, pedindo 
indicações sobre tratativas para abertura de novos editais. 

Ocorre que, ao invés de responder ás questões levantadas, a Secretaria tão 
somente remeteu cópia da resposta do Governo do Estado, a mesma que 
originou o pedido de detalhamento das informações. Reiteramos o pedido em 
setembro de 2021, mas não obtivemos mais resposta. 



ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL 
SCS — Quadra 04 —  Ed.  Israel Pinheiro — 30 Andar —  TEL:  (61) 3226 — 0499.  

Brasilia  —  OF  

Curitiba, 08 de Maio de 2022  

Assembléia Legislativa do  Parana  

Eu sou Manoel .1 de Souza Neto, e estou aqui representando o Observatório da Cultura 

do Brasil e o Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, com coordenador 

nacional de Políticas Culturais. 

Nestes anos de catástrofe de saúde pública em que faleceram mais de 600 mil 

brasileiros, por total desarticulag5o social, política e de esferas de governo, a cultura 

sofreu, tanto pelo desamparo, como pelas perdas de tantos colegas falecidos. 

A Lei Aldir  Blanc  veio para amenizar a situag5o dos famélicos, sendo 3 bilhões 

repassados para todo Brasil. Mais de 80 Milhões para o  Parana.  Tratava-se de poucos 

recursos considerando que os setores do entretenimento empregavam 400 mil 

trabalhadores somente no Estado. 

Os recursos foram distribuídos por editais, com excessiva burocracia, equívocos 

variados, como julgamento de mérito, exigências de certidões negativas, entre outros, 

considerando que a origem dos recursos era estritamente assistencial, como 

demonstrado no estudo registrado no Processo: 17.519.479-7 no Protocolo do Estado 

do  Parana.  

A classe cultural enviou tanto para a  OMB  como para entidades de classe e fóruns de 

cultura, denuncias variadas, desde dificuldades nas inscrições, falta de acesso a  

Internet,  certidões positivadas devido as dificuldades financeiras, até editais que 



contemplaram funcionários públicos, conselheiros, membros de júris e de comissões 

de elaboração de editais. 

Foi a CF  OMB  que começou estes questionamentos por meios oficiais ainda em junho 

de 2020 em  Brasilia  ainda na fase de regulamentação da lei, pois já existiam indícios de 

que diversas profissões e expressões culturais seriam prejudicadas. 

A música era a preocupação, mas durante a observação do caminho, ficou evidente 

que também estavam sendo prejudicados segmentos como circo, técnicos, artesão, 

comunidades e expressões tradicionais, comunidades negra, indígena, cigana, 

quilombolas, faxinalenses, caiçaras, ribeirinhos, e em larga escala as cidades do interior 

do Estado. Existem mais de 300 profissões na Cultura segundo dados da CNAE, estudos 

do antigo MINC, e das leis 6533/78 e 3857/1960. 

A música na sua grande maioria ficou de fora dos recursos. Foi o setor mais proibido de 

trabalhar, enquanto os editais por outro lado eram voltados a canta-autores e 

compositores com carreira de música autoral. Mas a maioria dos 45 mil músicos do 

Estado são músicos de eventos, casamento, festividades e bares. Não Ines foi 

permitido trabalhar, e os editais não tinham aberturas claras para suas participações. 

Na primeira leva dos editais da  LAB,  somente 2.000 pessoas aproximadamente foram 

beneficiadas, apenas 15% dos recursos foram utilizados e praticamente 80% destes 

recursos ficaram na capital. Em muito isso se da por desinformação, ausência de dados 

e cadastros em nível estadual, bem como desalinhamento com o Sistema Nacional de 

Cultura. 

Foi apresentada uma alternativa de bolsa ampla assistencial através do  PL  168/2021 

nesta casa. Mas se desconhece o motivo em que a legislação não foi aprovada. 

A Superintendência Geral de Cultura do  Parana,  na segunda fase do uso dos recursos 

empenhou as verbas em editais e bolsas, especialmente na forma de cursos de 

capacitagão. Mas partes significativas dos trabalhadores da cultura seguiram sendo 

excluídos. E existem suspeitas que parte dos premiados eram universitários. 

Os editais tiveram limitações e exclusões estruturais, na origem das alíneas, exigências 

ou direcionamentos dos possíveis atendidos. 



Dos mais de 40 protocolos enviados, mais da metade não foi respondida, uma parte 

com retornos vagos e que não estão a contento. Existem protocolos pela lei de acesso 

a informação com mais 400 dias de espera por respostas. 

Por outro lado, o movimento negro fez denuncias de racismo estrutural nestes editais. 

Enquanto a defensoria publica do  MP  de direitos humanos fez questionamentos, 

igualmente respondidos de forma vaga. A DPU Defensoria Publica da União 

apresentou solicitações, que também não foram respondidas. E a PF abriu um 

inquérito para cuidar de aspectos conturbados desta apuração e das relações entre 

grupos. 

0 caso foi enviado para o TCE-PR, onde foram feitas solicitações de esclarecimentos de 

quais normas deveriam ter seguido editais, no caso de funcionários públicos, 

conselheiros, membros de júris e de comissões de elaboração de editais, mas a 

resposta foi de que não podiam responder. 0 mesmo se deu com o  MP,  que declarou 

que não viu nada e encaminhou para esfera federal. A comissão de cultura da ALEP, 

abriu grupo para estudar os casos em abril de 2021 e até agora não foi chamada uma 

reunião sequer para cuidar do caso. A CONSEC abriu um grupo de trabalho, mas não se 

viu resultado nem relatório até o momento. Enorme morosidade diante de vitimas. 

Aqui representando o CF  OMB,  solicito que o assunto seja tratado com prioridade! Por 

2 anos o setor amargou perdas, por descaso, omissão, regras equivocadas, e uma 

estrutura que está viciada e acaba por premiar os mesmos de sempre, até mesmo 

quando as verbas eram assistenciais. 

São necessárias mudanças nas leis de cultura do Paraná, a fim de garantir propósitos 

claros, ampla distribuição por todo o Estado, cotas em prol das mais diversas 

expressões culturais do Paraná. 

 

AtenciosamOi 

1  

Manoel  J de So a e 

Coordenador nacional de Políticas Culturais. 

Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil. 



Boa tarde a todos. 

Em nome da AMOSP, Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do  Parana,  
cumprimento o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Ademar Luiz Traiano e 
estendo meus cumprimentos aos demais Deputados e Deputadas desta Casa. 
Em especial aos Integrantes da Comissão de Cultura: 
Deputado Guto Silva 
Deputado Tadeu Veneri 
Deputada  Mara  Lima 
Deputado Boca Aberta  Jr.  
Deputado Galo 
Deputado Goura Nataraj 
Deputado Rodrigo Estacho. 

Cumprimento ainda, os colegas artistas do  Parana.  Faço um agradecimento especial 
aos deputados  Michele Caputo  e Goura Nataraj, por realizar esta importante audiência 
pública sobre os "Desafios da Cultura no  Parana".  

A Orquestra Sinfônica do  Parana  é um Patrimônio Cultural do nosso estado e acaba 
de completar 37 anos de atividades ininterruptas. Ela é um dos 4 corpos estáveis do Teatro  
Guaira,  juntamente com a Escola de dança do Teatro  Guaira  (criada em 1956), o  Ballet  
Teatro  Guaira  ( criado em 1969) e o Grupo - G2 Companhia de dança. (criado em 1999). 
Desde 28 de maio de 1985, a Orquestra escreve uma historia admirável de talento e 
dedicação à música. Ela surgiu graças ao esforço de uma equipe de trabalho formada por 
diversos profissionais,  antra  ales Eleni Bettes, Ivo Lessa, Tatiana Aben-Athar, e graças 
também ao apoio do então governador, José Richa, e do seu Secretário da Cultura, 
Fernando Ghignone. O primeiro maestro-titular foi Alceo Bocchino, um dos grandes nomes 
da música erudita no Brasil ,nosso Maestro Emérito. Na época, Osvaldo Colarusso foi 
escolhido para integrar a Orquestra corno maestro-assistente, além de 61 músicos 
selecionados através de concurso nacional. Com  a aposentadoria do Maestro Bocchino, o 
Maestro Roberto Duarte assume o cargo de maestro-titular em 1999. Sucederam-se os 
maestros Jamil Maluf (2000-2002), o maestro  Alessandro  Sangiorgi (2002-2010), o maestro 
Osvaldo Ferreira (2011-2013) e o maestro  Stefan Geiger  (2016-2020). 0 primeiro concerto 
da OSP, que inaugurou também uma nova fase na cultura musical de Curitiba, foi marcado 
pela apresentação da "Abertura" da opera  Anacreon.  de  Luigi  Cherubini, o "Concerto n° 5 

em mi bemol maior,  Op.  73" e a "Sinfonia n° 8 em  fa  maior,  Op.  92", as duas últimas de  

Beethoven.  Ao longo destes 37 anos, a orquestra construiu um belíssimo histórico com 
mais de 40 maestros convidados e cerca de 200 solistas, que vieram de diversos lugares do 
Brasil e do mundo. Nosso repertório conta com cerca de 900 obras catalogadas de mais de 
250 compositores, destacando os autores brasileiros  Villa-Lobos e Camargo Guarnieri, e os 

paranaenses Henrique Morozowicz e Augusto  Strasser.  
No currículo da orquestra já constam mais de 500 apresentações dentro e fora do  

Parana,  com montagens de importantes operas, bales, primeiras audições mundiais, 

sul-americanas e brasileiras. Nas atuações com o Bale Teatro  Guaira,  destacam-se as 

montagens do bale "0 Quebra-Nozes" e "0 Lago dos Cisnes", de Tchaikovsky, e "Romeu e 

Julieta" de Prokofiev, além da participação nas operas "Carmen" de  Bizet,  "Viuva Alegre" de 

Lehar e  "La  Boheme" de  Puccini  e  Aida  de  Verdi.  Durante o desafio da pandemia , a 

orquestra permaneceu ativa, produtiva e conectada com nosso público. Conforme 



noticiado em 22/07/2022 as 10:00 hs., na página do Teatro  Guaira:  "Orquestra tem público 
virtual de 134 mil pessoas no primeiro semestre de 2021." 

A Orquestra Sinfônica do  Parana  alcançou um público de 134 mil pessoas no 
primeiro semestre de 2021 quando somadas as visualizações de todas as redes sociais da 
instituição. Com  a pandemia de COVID, a OSP fortaleceu sua presença nas redes sociais e 
registrou 54 mil impressões no lnstagram somente no mês de julho. Além disso, no total, 
foram 83,3 mil pessoas no Facebook e 22 mil no !nstagram, além de 29 mil visualizações no 
YouTube. 

A orquestra publicou 161 conteúdos on-line. Entre os destaques, ha os concertos 
virtuais de  Stravinsky  e  Schubert  e o projeto OSP para Crianças. 
A Orquestra Sinfônica do  Parana  construiu uma historia de identidade com a produção 
cultural de nosso estado, e sempre marcou presença: 
• em apresentações eruditas e populares; 
• em sua sede, o Teatro  Guaira.  
• Em apresentações ao ar livre, em parques, igrejas, teatros, universidades,museus, na 
capital e em inúmeras cidades do Estado do  Parana  e de outros estados 
brasileiros. 
• realizando grandes espetáculos ao lado da companhia de bale do Teatro  Guaira,  e do 
Coral 
Sinfônico do  Parana.  
• acompanhando interpretes da MPB, trios de  jazz,  bandas de  rock,  solistas, e recebendo 
regentes renomados, nacional e internacionalmente. 

A OSP tornou-se conhecida por ser uma Orquestra do povo e para o povo, 
dedicando-se a apresentar ao público o melhor da música sinfônica universal, incluindo 
também as nossas manifestações culturais populares em seu abrangente repertório. 

QUAL É O NOSSO MAIOR DESAFIO ? - 

Os anos de maior produção da Orquestra, foram justamente aqueles que sucederam 

• ultimo concurso público de 2002. Não precisamos de OS, de instituto, de agência para 
administrar a programação nem para a contratação de equipe. Tínhamos um quadro de 
pessoal altamente especializado e qualificado. Porem, infelizmente não há mais concurso 
público para o provimento de vagas na orquestra. Para compor o quadro de músicos e 
resolver o problema dos cargos comissionados que foram extintos em 2017 e causaram 
uma grave crise, colocando em risco a vida da orquestra , foi criada em 2016 a Organização 

Social — PalcoParana. 
Porém, sem uma previsão e adequação orçamentária permanente não existe 

segurança necessária para o trabalho artístico, e os desafios se agravam. No momento 
precisamos de um compromisso real com a Cultura no  Parana.  Esse compromisso se 
resume em um estudo sério das atuais necessidades e condições em que se encontram os 
corpos estáveis do Estado, com a carência de profissionais em várias  areas,  músicos, 

professores da Escola de Dança, Nossa luta é continua, não pelo reconhecimento do 
público, que nos prestigia e nos aplaude com grande entusiasmo! A nossa luta , o nosso 
maior desafio é tentar sensibilizar os governos e as autoridades que nos representam, como 
aqui, nesta Assembléia, a considerar que o investimento em Cultura precisa ser maior, mais 
efetivo e eficiente. Seja no Serviço Público, seja nas parcerias, os equipamentos culturais 
precisam do apoio cuja solidez somente o estado é capaz de oferecer. 0 orçamento para a 

Cultura não pode se resumir em 0,001%. 



É urgente uma mudança nesse cálculo, se quisermos que o  Parana  devolva ao povo 
paranaense o pagamento de impostos também em forma de Cultura de alto nível técnico e 
artístico. 

ASPECTOS GERAIS A SEREM CONSIDERADOS 

0 governo do estado ao autorizar as contratações se comprometeu a suplementar o 
orçamento anual do FalcoParana a partir do exercício financeiro de 2021. Convém dizer 
também que o PalcoParana, no cerne de sua criação e de acordo com seu estatuto, 
pretende garantir o desenvolvimento cultural da comunidade paranaense, bem como dar 
oportunidade ao constante aprimoramento dos profissionais que atuam nas artes. Tal 
afirmação se traduz aqui na manutenção de instituições tradicionais da cultura do estado, 
através da contratação de funcionários para suprir uma carência de pessoal, advinda da 
aposentadoria de servidores concursados. 

A suplementação orçamentária para o FalcoParana é medida que se impõe, prevista 
desde a sua criação, e indispensável à manutenção do Balé Teatro  Guaira,  da Orquestra 
Sinfônica do  Parana  e da Escola Dança, patrimônios culturais do nosso estado; 

Todas as contratações feitas pelo PalcoParana foram previamente aprovadas pelas 
comissões competentes do governo e tiveram por objetivo manter as programações e 
atividades dos corpos estáveis; 

A suplementação orçamentária prevista deve constar já na Lei Orçamentária Anual 
de 2023; 

Manter ou não os corpos artísticos do Centro Cultural Teatro  Guaira  (Bale Teatro  
Guaira,  Orquestra Sinfônica do  Parana  e Escola de Dança Teatro  Guaira)  é uma decisão 
estritamente de governo, já que, o CCTG e o PalcoParana não sobrevivem sem o apoio 
orçamentário e financeiro do estado; 

A falta de uma suplementação orçamentaria resultará na paralisação total das 
atividades artísticas e pedagógicas desses corpos artísticos. 

Além disso gostaríamos de apresentar um projeto com as seguintes reivindicações 

• Nosso Plano de Cargos, considerando que apesar de sermos músicos graduados , e 
pós- graduados, fomos enquadrados inadequadamente no nível médio. 

• A reposição das vagas em virtude da aposentadoria de vários músicos 

• Urna dotação orçamentaria do Estado para custear: 

o a manutenção e aquisição de acervo de partituras, de instrumentos e de 

mobiliario, 
o a contratação de solistas e artistas; 

o a organização de eventos externos. 

Para encerrar gostaríamos de convidar todas as autoridades competentes a se unir 
na luta pela cultura, por esses corpos artísticos dos quais os paranaenses têm orgulho de 
prestigiar. Gostaríamos de pedir também que assumam o nobre compromisso de atender 

nossas demandas. 

Mais uma vez, em nome da AMOSP, agradeço efusivamente esse convite que nos honra a 

todos. 
Muito obrigada 
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