
 

Página 1 de 2 
 

Ata Nº 008 de 21/02/2017 - Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 1 
Políticas Culturais de Cascavel - CMPCC. 2 
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2017, nas dependências do Teatro 3 
Municipal de Cascavel, às 19 horas, foi iniciada uma reunião extraordinária do 4 
Conselho Municipal de Políticas Culturais de Cascavel, com as boas vindas por 5 
parte da Presidente Jair da Costa (Cleiton Costa), que advertiu sobre a urgência 6 
dessa reunião extraordinária, pelo compromisso das setoriais em manter seus 7 
Conselheiros ativos no CMPC. Como pauta dessa reunião, os assuntos tratavam-8 
se de 1) Reestruturação do Conselho, declarações de vacância e homologação de 9 
Conselheiros substitutos, 2) Leitura e parecer referentes à proposta de alteração do 10 
Decreto de Regulamentação do Teatro Municipal, 3) Leitura e aprovação do 11 
Regimento Interno das Comissões que estão em pendência. Para dar inicio ao 12 
primeiro assunto, o 1º Secretário Helio Campos, realizou a leitura de alguns ofícios 13 
pertinentes ao assunto e logo se iniciou longa discussão sobre a interpretação do 14 
Regimento Interno do CPMC quanto às vacâncias de Conselheiros, porém mesmo 15 
com diferentes pontos de vista dos Conselheiros, com unanimidade de votos, o 16 
CMPC declarou a vacância das cadeiras pertencentes às áreas de Artes Plásticas 17 
e Visuais, Literatura e Instituições Privadas de Ensino. A área da Dança também 18 
ficou vaga pelo fato do representante titular, Luciano Marcelo Pietro Biagi que 19 
atualmente esta respondendo pela Secretaria de Cultura. Duas dessas setoriais, a 20 
de Artes e Dança, já haviam se reunido e se organizado dias antes dessa reunião 21 
extraordinária, e traziam novos nomes, mesmo antes da declaração oficial da 22 
vacância de seus Conselheiros. Colocada esta questão em votação a maior parte 23 
da plenária sendo onze votos favoráveis e quatro contrários, decidiu que deveria 24 
acelerar o processo e aceitar os documentos já trazidos por essas duas Setoriais. A 25 
setorial da Literatura, por sua vez, ficou de reunir-se em seguida e enviar os 26 
documentos necessários para a ocupação de novos Conselheiros. A setorial das 27 
Instituições Privadas de Ensino ficou de ser oficiada nos próximos dias. Em 28 
seguida disso, foi realizada a leitura das novas indicações de Conselheiros 29 
governamentais da SEMUC. Todos esses novos Conselheiros serão empossados 30 
na próxima Reunião Ordinária, no mês de março. Como segundo assunto, o 31 
Diretor de Ação e Difusão Cultural, Luciano Biaggi, trouxe para apreciação do 32 
CMPC, a nova escrita do Decreto de Regulamentação do Teatro Municipal, o que 33 
ajudará no uso dos recursos do Fundo Municipal de Cultura. Sendo o item de pauta 34 
amplamente discutido, colocado em votação ficou definido, por oito votos a sete, que 35 
essa leitura do Decreto durante a reunião, seria uma leitura comprometida e que o 36 
melhor a ser feito era uma leitura mais atenta e individual. Sendo assim ficou 37 
aprovado que o Decreto seria enviado por email a todos os Conselheiros e 38 
discutido na próxima Reunião Ordinária. Mesmo embora este seja um documento 39 
Municipal, que será escrito pelo executivo da SEMUC e não tendo obrigatoriamente 40 
de ser aprovado pelo CMPC, o Diretor Luciano Marcelo Pietro Biagi, diz acreditar 41 
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ser de extrema importância o olhar do CMPC sobre este documento, e a não 42 
aprovação dele nesta reunião, atrasaria a regulamentação e uso do Fundo 43 
Municipal de Cultura. Encerrada essas discussões, o último assunto dessa pauta 44 
trazia a aprovação dos Regimentos Internos das Comissões ainda pendentes. 45 
Esses documentos já haviam sido enviados para os Conselheiros  que após estudo 46 
individual, emitiram suas sugestões e apontamentos. Ainda assim, realizou-se a 47 
leitura do Código de Ética, elaborado pela Comissão de Ética, e o CMPC sugeriu 48 
edições e compreendeu que não deveria ser apenas um Código de Ética, mas 49 
também um Regimento Interno da Comissão de Ética. Após todos os 50 
apontamentos, ficou a cargo da Comissão de Ética fazer as alterações necessárias 51 
no documento, e dessa forma ele foi aprovado, com ressalvas. Já a Comissão de 52 
Convênios, Fiscalização e Projetos já havia realizado a leitura e todos os 53 
apontamentos sugeridos pelo CMPC em outra reunião ordinária em 2016, porém 54 
como não havia sido aprovado na ocasião, este foi finalmente aprovado, tendo 55 
apenas uma abstenção nos votos. Em tempo o Conselheiro Leonides Carlos 56 
Taborda Quadra pediu para que constasse em ata que na ultima reunião cobrou 57 
uma explicação sobre a falta do Prefeito Leonaldo Paranhos na referida reunião. 58 
Sem mais assuntos para o momento, a reunião deu-se por encerrada às 22h12min. 59 
A presente ata foi lavrada por mim, Denise Farias, Secretária Executiva do 60 
Conselho Municipal de Políticas Culturais de Cascavel.  A ata seguirá assinada 61 
por mim e pelo presidente. As assinaturas dos demais conselheiros encontram-se 62 
registradas em lista específica para assinaturas.   63 
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