
 

 
Ofício 05/2020 

  
  

Curitiba, 30 de dezembro de 2020. 
  
 
  
Ilma. Sra. Ana Cristina Castro – Presidente 
Presidente da Fundação Cultural de Curitiba 
 

  
SUGESTÃO E PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO ACERCA DO 
PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 
MECENATO SUBSIDIADO/ PAIC - 2021. 

  
Prezada Presidente, 
  

Considerando que os valores destinado à captação de recursos via Mecenato           
Subsidiado em 2020 foram reservados pelos captadores em poucas horas após a            
abertura do processo no primeiro dia de trabalhado da FCC no corrente ano; 

 
Considerando, nesse referido contexto, o acúmulo de projetos protocolados por          

um número concentrado de captadores, ou possivelmente por um mesmo grupo           
empresarial – o que pode vir a caracterizar uma reserva de mercado, embora não seja               
seja essa a intenção declarada; 

 
Considerando os episódios relatados em tal contexto, no início dos trabalhos da            

FCC em 2021, marcados por formação de filmas e inclusive montagem de barracas em              
frente à FCC antes mesmo do dia do início dos trabalhos da entidade - fato esse que                 
apresenta-se com sintoma social de um processo que demonstra evidências de que            
necessita de regulagens; 
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Considerando que tais fatos - aqui relatados para uma breve reflexão sobre a             
necessidade de ajustes na administração do processo de captação do mecenato           
subsidiado em 2021 - dificultam e até impossibilitam a pluralidade da participação de             
artistas, produtores e técnicos independentes ao certame advindo do mecanismo de           
renúncia fiscal para a cultura  em nosso município. 

  
Considerando o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid19, e            
as consequentes medidas de isolamento, que resultaram no cancelamento das          
atividades dos trabalhadores da cultura; 

  
Considerando o desejo por maior equanimidade aos captadores e proponentes que           
participarão com seus projetos no Mecenato 2021; 

 
SUGERIMOS 

 
que cada captador/empresa possa protocolar no máximo 05 projetos por atendimento,           
mediante senha, e, caso o mesmo queira protocolar mais projetos, que seja seguido o              
fluxo da ordem final das senhas distribuídas pela Coordenadoria da Lei de Incentivo. 
  
A nova gestão deste sindicato, empossada em dezembro de 2020, está à disposição             
para apresentar e debater mais sugestões emergenciais e imediatas, bem como para            
acompanhar e fiscalizar tal processo, que, acreditamos, pode e deve ser aprimorado            
em nossa cidade.  

  
  

Atenciosamente, 
  

 

Adriano Esturilho 

Presidente do Sated/PR 
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