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Centro Cultural Teatro Guaíra



Surge por Lei Provincial de 1871 como Theatro São Theodoro 
Início da construção em 1874, na Al. Dr. Muricy 
Inaugurado em 1884 
Em 1900 muda de nome para Teatro Guayra. 



Fecha em 1935, e é demolido  
Em 1954 é inaugurado o Guairinha 
Em 1974 o Guairão, e 
Em 1975 o Mini Guaíra. 
O Teatro José Maria Santos foi incorporado em 1998. 



Corpos Artísticos Atuais 



1956 -  Curso de Danças Clássicas do Teatro Guaíra  
(hoje Escola de Dança Teatro Guaíra com 66 anos)  



1969 - Corpo de Baile da Fundação Teatro Guaíra 
(hoje Balé Teatro Guaíra, com 53 anos) 



1985 -  Orquestra Sinfônica do Paraná, 
com 37 anos 



1999 - G2 Cia. de Dança, com 23 anos. 



Diagnósticos e Desafios na Gestão 
do Centro Cultural Teatro Guaíra 



- Último grande concurso em 
1991; 

- Em 1992 o CCTG possuía 367 
servidores públicos; 

- 2022 são 115 servidores 
públicos; 



Solução 1 
 Cargos em Comissão 



- Lei 14.054/03 cria 81 
cargos em comissão de 
natureza artística para o 
Centro Cultural Teatro 
Guaíra



-ADI nº 990.295-4 de 2012, 
Julgada em julho de 2016: 
  
"julgo procedente o pedido para o fim 
de declarar a inconstitucionalidade 
material da Lei Estadual nº 14.054/03, 
frente sua incompatibilidade vertical 
com o artigo 27, incisos II e V, da 
Constituição Estadual, modulando os 
efeitos para a data do julgamento 
desta ação."



Solução 2 
SSA PalcoParaná 



- Formação de Grupo de 
Trabalho para estudo de 
solução; 

- Solução dada pelo Governo 
Estadual: Criação num SSA com 
base no Paraná Educação  

(anteriormente julgado constitucional 
pelo STF) 



- Início da criação do SSA 
com amplo apoio dos 
poderes constituídos: 
Governo do Paraná, 
Assembleia Legislativa, 
Tribunal de Justiça, 
Tribunal de Contas, 
Ministério Público Estadual.  



- Lei 18.381/14 - Institui o 
SSA PalcoParaná como 
solução para os corpos 
artísticos e para todo os 
demais cargos do CCTG. 



- Desde a implantação do SSA 
PalcoParaná em 2017 até setembro 
de 2021, houve trabalho 
harmônico com o CCTG e com os 
demais órgãos estaduais, em 
especial a Secretaria de Estado 
da Comunicarão Social e da 
Cultura.  



  
- A partir de setembro de 2021, começaram 
as mudanças:  
• alteração de todos os funcionários 
administrativos;  
• mudança da sede para o Canal da Música; 
• inclusão de novas metas para o 
PalcoParaná; 
• Proposta para que empregados do SSA 
abrissem mão do reajuste estipulado pelo 
dissídio coletivo; 
• Ameaça de demissões caso não houvesse 
aceite da proposta. 



  
- Proposta feita pela nova gestão do PalcoParaná aos 
Bailarinos, Músicos e Professores da Escola de Danças: 



  
- Como implantar novas 
metas se não havia 
orçamento sequer para 
atender as finalidades 
precípuas do PalcoParaná? 



Lei Aldir Blanc e o CCTG



- LAB originalmente tinha prazo de 
execução até fins de 2020; 

- Foi prorrogado até 31 de dezembro de 
2021; 

- Somente em fins de outubro que a 
SECC começou a discutir o repasse dos 
recursos (terceirizar) para ganhar mais 
prazo de execução.



- Porém, esta prática afronta 
diretamente as disposições da própria 
Lei Aldir Blanc e suas regulamentações;



Legislação e Normativas sobre o uso dos 
recursos da LAB, 

SECULT - Ministério do Turismo: 



- Termo de Parceria proposto em 
dezembro de 2021, para um edital de 
Bandas e Fanfarras, com o $ da LAB de 
2020; 

- Dinheiro repassado para a conta 
corrente do CCTG, onde rendeu;



- Procuradoria Geral do Estado 
recomendou a não execução do edital, 
por entender intempestivo.





- O Processo Administrativo foi 
colocado em sigilo; 

- Pressão do Governo e negativa da 
gestão do CCTG.



- Processo é tirado do sigilo; 

- Monica é exonerada em sigilo e fica a 
saber de sua demissão via Diário Oficial; 

- Não houve nenhuma explicação para a 
exoneração, sequer foi recebida pelo 
Secretário de Estado da Comunicação e 
da Cultura, e a Superintendente-Geral 
disse não saber da exoneração;



“Pedimos a ajuda dos Nobres Deputados 
a fim de que nos auxiliem a manter vivo 
o Centro Cultural Teatro Guaíra e o SSA 
PalcoParaná, bem como seus corpos 
artísticos.  
Desde o século XIX, o CCTG é um pilar 
de sustentação da cultura paranaense, 
especialmente pelo  
Balé Teatro Guaíra,  
Orquestra Sinfônica do Paraná e  
Escola de Dança do Teatro Guaíra” 


