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Ata Nº 009 de 07/03/2017 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Políticas 1 1 
Culturais de Cascavel - CMPCC.  2 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, nas 3 

dependências do Teatro Municipal de Cascavel., realizou-se a Reunião Ordinária do mês 4 

de março, do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Cascavel, para deliberar sobre 5 

a pauta do Edital de Convocação Nº 003/2017 – CMPCC. Fizeram-se presentes os 6 

Conselheiros Titulares, Tatiana Rosendo, Luciano Marcelo Pietro Biagi, Ricardo Bulgarelli, 7 

Helio Campos da Silva, Marcos Antonio Motta, Antonio Carlos Machado, Patricia Angela 8 

Finato, Luciane Andreia Zibetti,  Cleusa Regina Menare da Rosa Veruch, Vanessa Paula 9 

Moraes, Valdir Alberto dos Anjos, Cleiton Costa, Christopher de Paula Lima, Leoni Oliveira 10 

Pereira, Antonio Cesar Ferreira, Jeferson Luiz Kaibers,  Daniel de Freitas Motta, Luciane 11 

Lazzari, Antonia Marlene Vilaca Telles, Maria Aparecida Tives Palma, Vera Vilma 12 

Fernandes Leite, Janiclei Aparecida Mendonça, Emerson Souza dos Santos, Marcelo 13 

Penafiel, Joscinei Bezerra, Edilaine da Silva Dutra . O Presidente Jair da Costa(Cleiton 14 

Costa) deu início a Sessão Plenária, cumprimentando e agradecendo a presença de 15 

todos. Passou então ao ato de posse dos conselheiros de todos os conselheiros presente.  16 

Apreciação e Aprovação da Ata: O Secretário Helio Campos da Silva solicitou se 17 

haviam contribuições. Não havendo a Ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 18 

Apresentação e Aprovação da Pauta. O Conselheiro Leonides Carlos Taborda Quadra 19 

solicitou que em relação ao item 5, que fosse marcada uma reunião extraordinária para 20 

debater sobre a Lei dos Aristas de rua n° 6672/2016. O Presidente colocou em votação e 21 

foi aceito pelos conselheiros presentes. A reunião extraordinária acontecerá no dia vinte e 22 

um (21) de março do corrente ano.  A conselheira Antonia Marlene Vilaca Telles solicitou 23 

a inversão do item 2 e 3 no qual foi aprovada pela maioria dos presentes. Passou se então 24 

à análise e parecer das setoriais referente a proposta de alteração da minuta do Decreto 25 

de Regulamentação do Teatro Municipal Sefrin Filho. A minuta do Decreto de foi 26 

encaminhada por email aos Conselheiros para leitura, análise e apontamento. A minuta do  27 

Decreto foi lido na íntegra dando destaque nos artigos que foram encaminhados pelas 28 

setoriais de música e Teatro  A Conselheira Antonia Marlene Vilaca Telles que 29 

representa a setorial da musica colocou sobre os apontamentos feitos pela sua setorial que 30 

entre as três salas que são usadas poderá deixar uma sala para multiuso. O Conselheiro 31 
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Leonides Carlos Taborda Quadra, coloca que como as salas estão preparadas para 32 

dança, teatro, música seria necessário também uma sala exclusiva para circo, sua 33 

sugestão é que todas as salas sejam de multiuso, sem prioridade. O Conselheiro Jair 34 

Pereira coloca que não deveria denominar sala, O Conselheiro Luciano Biaggi explica 35 

que cada sala utilizada precisa ter um rider técnico. A Conselheira Antonia Marlene Vilaca 36 

Telles coloca que foi levado o documento para as setoriais para ser discutido e trazer as 37 

propostas, não concorda de se discutir o documento no momento, pois o trabalho de sua 38 

setorial se reunido e discutido na base o documento. No artigo 3º acrescentar sala 39 

multiuso; O secretario Hélio coloca que temos que considerar as contribuições das 40 

setoriais. A Conselheira Antonia Marlene Vilaca Telles coloca que quanto ao horário de 41 

funcionamento do teatro  quanto a bilheteria se permanece aberta durante o almoço, No 42 

capitulo que trata sobre a  reserva quanto os espaços de ensaio se permanece o mesmo 43 

dia e horário daqueles que já tinham agendamento antes.O Conselheiro Luciano Biaggi 44 

coloca que este decreto é para as demandas externas. O Conselheiro  Christopher de 45 

Paula Lima, que representa a  setorial de teatro sugere no artigo sexto que os grupos 46 

artísticos devem ser vinculados as instituições de ensino governamentais e não 47 

governamentais. O Conselheiro Leonides Carlos Taborda Quadra coloca que o que se 48 

propõe neste artigo é a proibição de empresas privadas utilizarem o nome de grupo de 49 

teatro e assim tenham prioridade. A conselheira  Fernanda da Silva Cardoso sugere que 50 

seja separado esses artigos ou criando um parágrafo. O Conselheiro Christopher Paula 51 

Lima disse que a setorial de teatro reconhece o trabalho feito pela equipe da SEMUC e 52 

preza um trabalho em conjunto com setorial, Conselho e SEMUC.  Conselheira Antonia 53 

Marlene Vilaca Telles sugere que no parágrafo terceiro quanto ao edital, haver critérios de 54 

desempate, a também a veracidade dos pedidos e transparência. No artigo quinto em 55 

relação ao prazo de trinta dias, a sugestão é para reduzir o prazo. A Conselheira Luciane 56 

Lazzari que representa a setorial de dança,  traz uma proposta quanto aos valores das 57 

taxas no anexo I , foi sugerido acrescentar também escolas de artes, e também a retirada 58 

do paragrafo primeiro do artigo onze que autoriza reverter os recursos para atividade 59 

filantrópica. A sugestão é que seja feita a inclusão deste artigo do decreto vigente. Quanto 60 

a destinação das cadeiras a Conselheira Antonia Marlene Vilaca Telles coloca como 61 
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sugestão diminuir para cinco cadeiras e que se tenha prazo de confirmação. Artigo doze, 62 

deixar mais claro quanto as ações inofensivas. O artigo que trata da solicitação de agenda, 63 

coloca que a partir das regras  do novo decreto seja r atendido  todas as áreas. No artigo 64 

doze Jair coloca que o município precisa começar a pensar em temporada e a proposta é 65 

manter  cinco dias como temporada. O Conselheiro Christopher Paula Lima no artigo 66 

onze parágrafo dez, sugere para que SEMUC coloca a disposição  funcionários para 67 

assessoria  durante os eventos.  O presidente propôs encaminhamentos para os assuntos 68 

da pauta que ficaram pra a próxima reunião. Os Conselheiros presentes deliberaram por 69 

uma reunião extraordinária no dia quatorze (14) de março para analisar a proposta do 70 

decreto do Fundo Municipal de Incentivo Cultural de Cascavel. Ficou acordado que a 71 

secretaria do CMPC encaminhará a proposta para os Conselheiros por email para que a 72 

mesma seja discutida nas setoriais e retornar com as contribuições até o dia treze (13) do 73 

corrente mês. Quanto a minuta de regulamentação do teatro foi aprovada pela 74 

unanimidade dos presentes. O Presidente agradeceu a presença de todos e nada mais 75 

havendo a constar eu, Sueli Góiz da Silva secretária executiva, lavrei a presente que será 76 

assinada por mim e pelo presidente. As assinaturas dos demais conselheiros encontram-77 

se registradas em lista específica para assinaturas.           78 


