
MEMÓRIA DE REUNIÃO TELEPRESENCIAL

Reuniram-se, no dia 1º de março de 2021, às 19 horas pela plataforma Zoom, as

seguintes pessoas: Ludmila Nascarella, Eloah Petreca, Manoel José de Souza Neto, e

Helena Hornung (membros da comissão constituída para análise de documentos

documentos pertencentes ao Fórum de Entidades Culturais – FEC, que foram

recentemente localizados nas dependências administrativas do SATED/PR em

14/12/2020) e Pedro Giamberardino, representando o jurídico do SATED/PR e que

também responsabilizou-se por elaborar esta memória da reunião. O objeto da reunião

consiste na definição de procedimentos para concluir a digitalização, inventário e

definição do destino dos referidos documentos. Uma vez considerando a

responsabilidade do SATED/PR, em razão do depósito físico dos documentos, optou-se

pela prévia catalogação dos documentos, dos quais parte foi posteriormente

digitalizada por Manoel José de Souza Neto, na sede do Sated/PR. Na reunião, foi

relatada a pendência de digitalização de 12 pastas. A fim de sedimentar o fluxo de

referidos documentos até o final dos trabalhos da Comissão, deliberou-se: (i) a

Comissão constituída para análise de documentos nomeia como seu Relator o

representante Manoel José de Souza Neto; (ii) para a finalização do processo de

digitalização e inventário, a guarda dos referidos documento ficará temporariamente

sob a responsabilidade do relator, que para tal providenciará a retirada de todos os

referidos documentos da sede do Sated/PR, com a interlocução de Eloah Petreca junto

ao SATED/PR; (iii) após a digitalização integral dos documentos por parte do relator,

será convocada nova reunião da referida Comissão para análise e aprovação de

Relatório Final elaborado pelo relator e para convocação, sob responsabilidade da

Comissão, de Plenária aberta aos artistas e técnicos interessados, ligados às entidades

e áreas artísticas e culturais que foram ligadas à FEC quando esta estava ativa; (iv) a

referida Plenária definirá o novo destino dos documentos físicos e digitais; (v)

deliberou-se a conclusão dos trabalhos da Comissão em até 30 dias após iniciado

efetivamente o trabalho, com a subsequente convocação de Plenária no mesmo prazo,

podendo ocorrer em data anterior conforme o andamento dos trabalhos. Durante a



reunião, ficou registrado que Helena Hornung declinou de sua participação na

comissão após esta reunião. Uma vez que o presidente do Sated/PR, Adriano Esturilho,

já havia declinado, via email, da sua participação, permanecem na Comissão: Eloah

Petreca, Manoel José de Souza Neto e Ludmila Nascarella. Sendo o que tinha a

deliberar, encerrou-se a reunião. Assinam essa memória os presentes:

Eloah Petreca

Pedro Giamberardino

Manoel José de Souza Neto












