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Ata Nº 010 de 14/03/2017 - Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 1 

Políticas Culturais de Cascavel - CMPCC. 2 

Aos quatorze dias do mês de março de 2017 reuniram-se nas dependências do 3 

Teatro Municipal de Cascavel, em assembleia Extraordinária os membros do 4 

Conselho Municipal de Políticas Culturais de Cascavel, para deliberar sobre a pauta 5 

do Edital de Convocação Nº 004/2017 – CMPCC. Fizeram-se presentes os 6 

Conselheiros, Rosamunda Sobreira Guimarães Santos, Sueli Goiz da Silva, Ricardo 7 

Bulgarelli, Maria regina felisberto, Helio Campos da Silva, Marcos Antonio Motta, 8 

Silvia Maria Gauze, Patricia Angela Finato, Rony Adriano Marques dos Santos, 9 

Luciane Andreia Zibetti, Giordana Galvan Lube, Edlaine da Silva Dutra, Maria 10 

Aparecida Ferreira Navarro, Cleusa Regina Menare da Rosa Veruch, Vanessa Paula 11 

Moraes, Cleiton Costa, Jair Pereira, Christopher de Paula Lima, Leoni Oliveira 12 

Pereira, Antonio Cesar Ferreira, Jeferson Luiz Kaibers, Maria Aparecida Tives 13 

Palma, Antonia Marlene Vilaca Telles, Marcelo Penafiel, Emerson Souza dos 14 

Santos. A Sessão Plenária, teve inicio ás 14 horas, com as boas vidas do 15 

Presidente Cleiton Costa(Jair da Costa). Por se tratar de reunião extraordinária a 16 

pauta já foi definida em convocação sendo está: 1) Análise e parecer do Decreto 17 

de Regulamentação do Fundo Municipal de Incentivo Cultural; 2) 18 

Reestruturação das Comissões Permanentes do Conselho. Antes de dar inicio a 19 

reunião o Presidente deu posse as Conselheiras: Rosamunda Sobreira 20 

Guimarães dos Santos e Samara Segalla, ambas representantes da Secretaria de 21 

Assuntos Jurídicos de cascavel. Em conseguinte foi dado inicio a discussão sobre o 22 

primeiro item de pauta, conforme combinado na reunião anterior foi discutido e 23 

aprovado que a proposta de regulamentação do fundo municipal de incentivo cultural 24 

seria encaminhada por email, devendo os conselheiros discutir com suas setoriais e 25 

encaminharem parecer via email com antecedência a reunião na data de hoje, isso 26 

gerou divergência de opiniões, em virtude de alguns conselheiros questionarem, foi 27 

colocado em votação se seria mantido conforme proposto e aprovado na reunião 28 

anterior ou se acataríamos a  sugestão de ler o documento na integra e 29 

apresentando as sugestões de cada um, sendo a primeira proposta acatada pela 30 

maioria com 14 votos a favor, 03 contrários e uma abstenção. O Conselheiro 31 
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Leonides Carlos Taborda Quadra, solicitou que constasse em ata que não 32 

acatando a segunda proposta sugerida estaríamos cerceando o direito de discussão 33 

dos demais conselheiros e Artistas que não encaminharam suas propostas com 34 

antecedência, sendo rebatido pelo Conselheiro Ricardo Bulgarelli de que se 35 

encaminhamos o documento com antecedência para discussão nas setoriais não 36 

estávamos desta forma ceceando o direito de opinião dos demais, solicitando que 37 

sua fala também constasse e ata. Na sequência foram lidos e debatidos pareceres 38 

encaminhados pelas Setoriais de Música e de Cinema, as quais foram as únicas 39 

que encaminharam conforme solicitado e deliberado na reunião anterior, a medida 40 

que foram sendo lidos, foram sendo anotados destaques no documento, para os 41 

encaminhamentos apresentados pelas setoriais. Ficou deliberado que esses 42 

apontamentos serão encaminhados para Secretaria de Cultura antes da publicação 43 

do Decreto de regulamentação do Fundo Municipal de Incentivo Cultural. O 44 

Conselheiro Leonides Carlos Taborda Quadra, solicitou que constasse em ata 45 

também que seu titular da Setorial de Culturas populares, havia comparecido a 46 

reunião porem após votar para prorrogação da reunião este foi embora, sendo 47 

informado de que como ainda não tínhamos o regulamento da Comissão de Ética, 48 

não poderíamos submeter a conduta do Conselheiro para averiguação, foi informado 49 

também que os assuntos inerentes a organização da Setorial devem ser discutidos 50 

entre os seus integrantes. Devido ao primeiro assunto de pauta ter tomado todo o 51 

tempo regimental de três horas máxima de reunião o item 2 da pauta que se refere a  52 

Reestruturação das Comissões Permanentes do Conselho, ficou para ser 53 

discutido na próxima reunião ordinária. sendo assim o Presidente Cleiton 54 

Costa(Jair da Costa) declarou encerrada a reunião sendo a presente Ata lavrada 55 

por mim, Hélio Campos da Silva, 1º secretário do Conselho Municipal de Políticas 56 

Culturais de Cascavel.  A ata seguirá assinada por mim e pelo presidente. As 57 

assinaturas dos demais conselheiros encontram-se registradas em lista especifica.  58 

___________________________________________________________________ 59 


