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Ata Nº 012 de 04/04/2017 - Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Políticas  1 

 Culturais de Cascavel - CMPCC 2 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas , no 3 

Teatro Municipal, auditório I, realizou-se a Reunião Ordinária do mês de abril do Conselho 4 

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

Convocação Nº 006/2017 – CMPCC. Fizeram-se presentes os Conselheiros Titulares: 6 

Rosamunda Sobreira Guimarães Santos, Hélio Campos da Silva, Marcos Antonio Mota, 7 

Antonio carlos Machado, Patricia Angela Finato, Luciane Andréia Zibetti, Edilaine da Silva 8 

Dutra, Cleuza Regina Menare da R. Veruch, Vanessa Paula Moraes,  Cleiton Costa, Jair 9 

Pereira Gomes, Chistopher de Paula Lima,  Antonia Marlene Vilacca Teles, Marcelo 10 

Penafiel. Conselheiros Suplentes no exercício da titularidade: Odair Atilio Cirico, Jenifer 11 

Lima jung Portolan. O Presidente Cleiton Costa(Jair da Costa) deu início a Sessão 12 

Plenária, cumprimentando a todos agradecendo a presença e colocando que a pauta  está 13 

resumida, pois o objetivo dessa é a restruturação das comissões. Passou ao ato de posse 14 

do Conselheiro Titular Gilson Morawinski .O Conselheiro e secretário Helio  Campos da 15 

Silva apresentou as justificativas de ausências dos seguintes conselheiros: Emerson 16 

Santos, Leoni P. de Oliveira. Apreciação e Aprovação da Ata Em relação as atas o 17 

secretário Helio Campos da Silva diz que foram encaminhadas sem as sugestões de 18 

alteração enviadas pelos  Conselheiros, colocou em questão sobre os assuntos que 19 

podem ser abordados, pois as estruturas de atas são um resumo do que aconteceu na 20 

reunião e segue um padrão. Pediu sugestões e que conforme acordado em reuniões 21 

anteriores o conselheiro quisesse que o assunto constasse em ata que fosse solicitado. A 22 

Conselheira  Antonia Marlene Vilaca Telles colocou que conforme os apontamentos que 23 

foi encaminhado por ela gostaria que constasse em ata, pois a ata encaminhada deveria 24 

ser lida por todos os presentes. que acompanharam a reunião. Os apontamentos eram 25 

bem pertinentes, pois tratavam de assuntos importantes como decretos que foram 26 

encaminhados e debatidos nas setoriais, e gostaria que ficasse  registrado para não se  27 

perder as informações, entende como ponto positivo que a Secretaria de Cultura traz para 28 

o conselho analisar juntos as decisões. O Conselheiro Luciano Biaggi coloca que, tudo  29 

precisa ser documentado e que é válido as decisões discutidas nas setoriais e tomadas no 30 

coletivo. A conselheira Rosamunda Sobreira Guimarães Santos coloca que deve ser 31 



 

CMPCC/Cascavel Ata Nº012/2017  - 04/04/2017 Página 2   
 

inserido inclusive os quais setores não mandaram as contribuições,  as atas são de acesso 32 

público e deve inserir na ata os nomes dos conselheiros presentes e suas áreas, e que a 33 

forma mais acessível seria através do site. O Conselheiro Luciano Biaggi diz que a 34 

SEMUC está montando a página exclusiva da cultura e constará todas informações 35 

também do conselho através de um link.  A Conselheira  Edilaine da S. Dutra  coloca que 36 

a formalidade da ata é não  detalhar fala de conselheiro e sim o assunto. Antonia Marlene 37 

Vilacca Teles coloca que, precisa constar o apontamento discutido e sugerido como 38 

registro histórico e documental. Luciano Biaggi fala que precisa constar o 39 

encaminhamento. A conselheira Sueli Góiz da Silva esclarece que veio pra assessor o 40 

secretário Hélio Campos da Silva e explica  que uma ata se aborda os tópicos, pois 41 

quanto a documentação enviada das setoriais elas são arquivadas. Acolheu a sugestão e 42 

se colocou a disposição do conselho. O conselheiro Claiton Biaggi diz que os tópicos 43 

enviados pelo oficio se conste em ata. Antonia Marlene Vilacca Teles coloca que 44 

frustrante deixar outros afazeres para fazer leitura da ata enviada, fazer apontamentos e 45 

chegar na reunião e perceber que outros conselheiros  não está cumprindo com o papel de 46 

conselheiro, pois não leram a ata, não fizeram apontamentos e simplesmente vota não 47 

concordando com que foi feito, assinando sem tomar conhecimento. Pediu que cada um 48 

reflita não só enquanto representante, mas enquanto pessoa. E que a sugestão é para as 49 

três ultimas atas que foram deliberados assuntos importantes.  O Conselheiro Helio,  50 

solicita se todos concordam que estas atas não sejam aprovadas hoje para  que sejam 51 

revistas detalhando os apontamentos, encaminhando novamente para o email de cada 52 

conselheiro para que seja aprovada na próxima reunião. O presidente Cleiton Costa(Jair 53 

da Costa) diz que estamos aqui em uma assembleia oportunizando que cada um possa 54 

dar sua opinião. O Conselheiro Jair Pereira coloca que os apontamentos devem ser 55 

analisados pela mesa executiva é ela que analisa a estrutura da ata. Ficou acordado que 56 

as atas será encaminhadas por email e votada na próxima reunião. Apreciação e 57 

Aprovação da Pauta Nº 06 , O secretario Helio Campos da Silva fez os a leitura da pauta 58 

e abriu para  as inclusões , o  Conselheiro Jair Pereira fez a inclusão do assunto sobre o 59 

encaminhamento da audiência Pública  da Cultura e como sugestão que na próxima 60 

reunião seja colocado em pauta sobre o plano municipal da cultura.  Após votação, a Pauta 61 

foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Reestruturação das 62 
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Comissões: Quanto a Restruturação das comissões permanentes do conselho o 63 

secretário Hélio colocou sobre a situação de cada comissão em relação ao regimento 64 

interno bem como as atribuições, colocou a importância da elaboração da resolução para 65 

dar publicidade ao documento. Em seguida abriu–se para formação das comissões: 66 

Legislação Normas e regimentos será composta pelos seguintes  conselheiros Titulares 67 

e Suplentes: Edilaine Dutra,  Jair Pereira Gomes, Rosamunda Sobreira Guimarães 68 

Santos, Comissão de Convênios, Fiscalização e Projetos:  Claiton Biaggi, Daniel de 69 

Freitas Mota, Comissão de  PPA, Orcamentos e finanças: Odair Atilio Cirico, Ricardo 70 

Bulgarelli, Comissão de   Fiscalização de  espaços culturais: Hélio Campos da Silva, 71 

Lair, Grazy, Neide Alviedo (a confirmar)  Rosamunda Sobreira Guimarães Santos 72 

como convidada. Comissão de Etica: Antonia Marlene Vilacca Telles, Luciana Zibetti, 73 

Samara Segalla (a confirmar), A Conselheira Sueli Goiz da Silva vai encaminhar  para as 74 

comissões a minuta do regimento e convidando para a primeira reunião. O Conselheiro 75 

Luciano Biaggi coloca que uma das solicitações feita por este conselho é a criação do 76 

espaço especifico para o mesmo e que está providenciando a estrutura da sala. O 77 

conselheiro Jair Pereira informa que a Câmara de Vereadores está fazendo uma 78 

devolução de móveis para o município e que a Secretaria de Cultura pode estar 79 

solicitando. Luciano Biaggi coloca que a organização do trabalho do Conselho está 80 

melhorando a cada dia, solicitou que cada conselheiro que seja coordenador das setoriais 81 

que representa uma área especifica encaminhem à SEMUC a relação dos Membros dos 82 

seus representados que compõem cada setorial, pois há uma dificuldade de chegar com 83 

as informações pertinentes a cada área, coloca que iniciou–se uma conversa com as 84 

setoriais, e que teve setorial que veio somente o titilar e foi questionado  a falta dos  85 

demais membros. Percebeu–se então que a pessoa não representa a setorial. Por isso 86 

solicita que se inicie um cadastro de artista que faz parte do Sistema de Cultura para se ter 87 

uma possibilidade maior de conversa e aproximação  do conselheiro com sua base. O 88 

Presidente Claiton coloca por exemplo,  que a música é um campo muito amplo pode ter 89 

dificuldades de apresentar todos os nomes. A conselheira Rosamunda Sobreira 90 

Guimarães Santos coloca que está iniciando agora no Conselho e gostaria de se inteirar 91 

mais com as setoriais e comissões e gostaria de ter mais informação. O conselheiro 92 

Antonio Carlos coloca que se poderá ter as informações no site da cultura, facilitando 93 
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assim para os conselheiros. A Conselheira Antonia Marlene Vilaca Telles coloca que a 94 

partir deste ano está sendo mais organizado as setoriais, citou como exemplo sua setorial 95 

que se reuniam mesmo com a dificuldade de estar todas as pessoas, e utilizam o Whatts e 96 

facebook para fazer com que a informação chegue mais rápido. Fez uma solicitação para a 97 

diretoria de Cultura fizesse um convite a cada setorial para uma conversa antes do dia 98 

dezessete de abril para formalmente fazer a convocação. O presidente Cleiton Costa(Jair 99 

da Costa) cita a importância do convite partir da secretaria. O Conselheiro Jair Pereira 100 

coloca a dificuldade de trazer os produtores para reuniões de setoriais e que está fazendo 101 

efetuando cadastro. O Conselheiro Hélio acrescenta que a estrutura do teatro está a 102 

disposição  das comissões e setoriais e solicita que agende com antecedência.  O 103 

Conselheiro Marcelo Penafiel esclarece que as instituições de Ensino Superior é 104 

representada pelo presidente da associação. O Conselheiro Jair Pereira coloca que o 105 

conselho só  se consolida se a base nas setoriais estão consolidada,  parabenizou as 106 

setoriais que estão organizadas. A Conselheira Rosamunda Sobreira Guimarães Santos 107 

reforça a importância das informações, ter no espaço público onde buscar essas 108 

informações. O Conselheiro Claiton Biaggi coloca que a secretaria atenda somente as 109 

setoriais que tenha representação. O Conselheiro Antonio Carlos diz que falta um 110 

fortalecimento da aproximação da setoriais não governamental com o executivo, e que 111 

somos uma extensão da ansiedade do coletivo e precisamos chegar num denominador 112 

comum, o conselho está se fortalecendo nessas ações e tem respaldo. O Conselheiro 113 

Luciano Biaggi coloca que esteve em reunião na Câmara de Vereadores tratando sobre a 114 

audiência publica que vai ocorrer no dia 17 de abril as dezenove horas. Uma das questões 115 

abordadas foi que a secretaria de cultura faz todas as ações para a promoção de eventos 116 

particulares e que mesma não tem essa obrigatoriedade, o que precisamos  é fomentar  o 117 

Culturação que é projeto da secretaria. Não temos orçamento para promover eventos que 118 

não seja da SEMUC, e que cada representante informe a sua setorial, pois tem nos 119 

chegado pedido de eventos para fazermos para outras pessoas e pediu ao Conselho que 120 

fortaleça a Politica da Cultura junto a Câmara de Vereadores para que tivesse a 121 

possibilidade de aumento no orçamento da secretaria, pois coloca ações no calendário 122 

oficial e não prevê dotação orçamentária para o evento. O Conselheiro Antonio Carlos 123 

coloca que deveria ser analisado o calendário junto com as coordenações. A Conselheira 124 
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Luciane Zibetti, exemplifica como era os procedimentos em relação aos projetos no 125 

Conselho de Turismo. O Conselheiro Marcelo Penafiel sugere que o Conselho de 126 

Politicas Culturais precisa se reunir com o Conselho de Cultura da Câmara de Vereadores 127 

e depois solicitar através do Diretor Luciano Biaggi a visita do Prefeito ao Conselho da 128 

Cultura para que o mesmo conheça os membros que faz parte deste Conselho. O 129 

conselheiro Antonio Carlos reforça que tem coisas acontecendo na cultura do município 130 

que independe da vontade politica do gestor. Sobre as comissões da Câmara de 131 

Vereadores o Conselheiro Jair Pereira explica seu desmembramento. Assuntos Gerais: 132 

O Conselheiro Jair Pereira reforça o convite a todos para a audiência pública que ocorrerá 133 

na Câmara de Vereadores. O secretário Hélio fez a leitura do documento sobre o convite 134 

da Audiência Pública, assim como do oficio convidando o presidente para compor a mesa 135 

de honra e fazer uso da fala. O presidente Cleiton Costa(Jair da Costa)  questiona aos 136 

conselheiros quais os assuntos que gostariam que fossem abordados em sua fala na 137 

audiência. O Conselheiro Clayton Biaggi coloca que neste momento não é de 138 

reinvidicação e sim mostrar a sociedade a representatividade e  atuação do mesmo. O 139 

Conselheiro Jair Pereira coloca da importância das setoriais estar lá representadas. A 140 

Conselheira Antonia coloca que  que não concorda com um secretaria conjunta e sim uma 141 

exclusiva da cultura com representante da área, trata esse assunto como fundamental.  O 142 

Conselheiro Antonio Carlos coloca que a sensibilização da câmara e muito importante, 143 

precisa ter uma Secretaria de Cultura com orçamento assegurado, pois não se faz cultura 144 

sem recurso e dar acesso a todos os grupos  mostrando a diversidade cultural que há no 145 

município. A Conselheira Rosamunda Sobreira Guimarães Santos sugere que o 146 

Presidente Cleiton Costa(Jair da Costa)  defina a em seu discurso  o conceito de cultura 147 

e arte. O Conselheiro Antonio Carlos sugere um vídeo mostrando e definindo o que é 148 

cultura.  O Presidente diz que não temos ainda a definição do Prefeito sobre a Secretaria e 149 

Fundação que podemos neste momento opinar, assim como nós os vereadores também 150 

não tem esta definição .A Conselheira Antonia Marlene Vilaca Telles se posiciona 151 

dizendo que mesmo que se crie uma fundação a Secretaria de Cultura precisar ser 152 

mantida. O conselheiro Jair Pereira explica que o papel da Fundação é exclusivamente de 153 

receber recursos O presidente expõe sua opinião que mesmo que tenha a Fundação é 154 

favorável pela manutenção da Secretaria. Sugere que se tenha uma manifestação artística 155 
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antes do início da audiência. O Diretor e Conselheiro Luciano Biaggi faz o convite a todos 156 

para o evento de aniversário do teatro no dia 10 de abril às dezenove e trinta, com uma 157 

programação diversificada valorizando os artistas de Cascavel. O conselheiro Jair Pereira 158 

coloca como sugestão de pauta para a próxima reunião que se aborde sobre o Plano 159 

Municipal de Cultura. O conselheiro Luciano Biaggi esclarece que já tem 160 

encaminhamentos para dar  inicio dos trabalhos e será apresentado na próxima reunião. O 161 

Conselheiro Jair Pereira coloca outra preocupação que desde a reunião que foi tratado 162 

sobre a coordenação da orquestra é preciso que se esclareça se a orquestra é municipal 163 

ou particular. A Conselheira Rosamunda Sobreira Guimarães Santos fala sobre a 164 

participação dos portadores de deficiência no Conselho. Hélio coloca que poderão 165 

participar como convidados. O Presidente Cleiton Costa(Jair da Costa) coloca que o 166 

questionamento sobre a Orquestra precisa ser levantada através  das setoriais ou mesmo 167 

por parte do Município,  que conforme acordado na reunião a SEMUC e os coordenadores 168 

da orquestra estaria discutindo este assunto. e depois repassaria ao Conselho a definição. 169 

Nada mais a tratar agradeceu a presença de todos e deu–se por encerrada a reunião, Eu, 170 

Sueli Góiz da Silva secretária executiva, lavrei a presente ata  que, após lida e aprovada, 171 

será assinada por mim, e pelo Presidente. As assinaturas dos demais conselheiros 172 

encontram-se registradas em lista específica para assinaturas. 173 

_________________________________________________________________________   174 


