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Ata Nº 004 de 01/11/2016 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 1 
Políticas Culturais de Cascavel - CMPCC. 2 
Ao primeiro dia do mês de novembro de 2016, nas dependências do Teatro 3 
Municipal de Cascavel, às 14 horas, foi iniciada mais a reunião ordinária do 4 

Conselho Municipal de Políticas Culturais, com algumas orientações de seu 5 
Presidente Cleiton Costa, o qual pedindo que as discussões se limitassem aos 6 
assuntos de pauta. As atas dos meses anteriores, que ainda necessitavam de 7 
aprovação, foram enviadas aos conselheiros por email com uma semana de 8 

antecedência, para que estes fizessem a conferência e enviassem suas sugestões, 9 
sendo estas aprovadas sem a necessidade de serem lidas em reunião, conforme 10 
acordado anteriormente. Foram lidos também documentos e ofícios, recebidos e 11 

expedidos pelo Conselho. Após fez-se a leitura da pauta, sendo está colocada para 12 
aprovação, no entanto, o Conselheiro Luciano Marcelo Pietro Biaggi pediu a 13 
inclusão na pauta de uma discussão sobre o Anteprojeto de Lei 97/2016, o qual 14 
dispõe sobre a alteração da denominação do Teatro Municipal. Devido à importância 15 

do assunto, o conselheiro também solicita que este ganhe prioridade na pauta desta 16 
reunião. colocado em votação e aprovado pela maioria ficou assim definida a pauta: 17 
1) Discussão sobre o Anteprojeto de Lei 97/2016, o qual dispõe sobre a 18 

alteração do nome do Teatro Municipal de Cascavel para Teatro Municipal 19 
Nelson Nabih Nastás; 2) Apresentação dos Trabalhos e Encaminhamentos das 20 

Comissões Permanentes; 3) Apresentação de Relatórios e Avaliações dos 21 
Festivais Municipais de Dança, Musica, Teatro e Cinema Por Seus 22 

Coordenadores; 4) Deliberação da Comissão Organizadora, Datas e Regimento 23 
do Plano Municipal de Cultura de Cascavel; 5) Assuntos Gerais. Para dar inicio 24 

às discussões do primeiro item de pauta, foram feitas as leituras das Leis 4626/2007 25 
e 4610/2007, que denominam o Teatro como Teatro Municipal Sefrim Filho, e 26 
também foi realizada a leitura do Anteprojeto de Lei 97 de 2016, que altera essa 27 

denominação para Teatro Municipal Nelson Nabih Nastás. Durante as discussões, 28 
vários conselheiros pediram o uso da palavra e todos acreditavam que não existam 29 

justificativas para a mudança de nomes, inclusive a grande maioria dos conselheiros 30 
acreditava ser justo que o nome do Teatro fosse apenas Teatro Municipal de 31 
Cascavel. foi citado por alguns Conselheiros que as salas e auditórios do Teatro 32 

Municipal poderiam também ser utilizados para homenagens. Em seguida da fala 33 
dos Conselheiros, o representante da família Sefrin, o Sr. Frederico Sefrin solicitou 34 
uso da palavra e defendeu a memória de Sefrin Filho e falou de sua importância 35 
para o município e para a cultura de Cascavel, devendo dessa forma manter-se 36 

como nome para o Teatro, assim como rege a Lei. Como encaminhamentos para 37 
este assunto, o Conselho resolveu posicionar-se contrário à mudança de nomes e 38 
enviar um ofício à Câmara de Vereadores, com a solicitação da mudança definitiva 39 
para Teatro Municipal de Cascavel, mantendo nome do Sefrin Filho para a praça. 40 
Além disso, foi solicitado também que sempre que houver a sugestão de nomes a 41 

serem homenageados utilizando-se de qualquer espaço cultural, que haja a consulta 42 
a este Conselho. Houve também, inicialmente, a criação de uma comissão para 43 
fazer a entrega desse ofício, porém a comissão em seguida foi revogada e a Mesa 44 

Diretiva ficou encarregada de encaminhar o oficio à Câmara, e os conselheiros que 45 
assim desejarem deveriam acompanhar a diretoria. Dando sequencia à pauta, as 46 
comissões foram convocadas novamente a apresentar seus regimentos internos 47 
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para aprovação. Porém, mais uma vez, nenhuma delas havia concluído suas 48 
redações. Novamente esse assunto é prorrogado por mais um mês. Em seguida, 49 
foram apresentados os relatórios dos Festivais da Secretaria de Cultura. Os 50 
coordenadores. apresentaram ao Conselho um resumo de cada um dos festivais, de 51 

música, de teatro, de cinema e de dança, seus pontos fortes e os pontos a melhorar. 52 
Como conclusão, percebeu-se que os Festivais não têm uma data fixa e um 53 
coordenador fixo, o que dificulta o trabalho, a superação das dificuldades e a 54 
também divulgação. Além disso, no ano de 2016 todos os Festivais aconteceram 55 

com baixo recurso financeiro, e isso também foi questionado pelo Conselho.  Como 56 
assunto seguinte, o Conselho foi convidado a sugerir nomes para fazer parte de uma 57 
comissão criada pela Secretaria de Cultura, para o estudo e criação do Plano 58 

Municipal de Cultura. A SEMUC nomeou os seguintes servidores: Giordana Lube, 59 
Regina Rosa e Silvia Prado. ficando a cargo do Conselho a indicação de mais três 60 
membros. Foram votados os nomes de Lair Vieira Junior, Jeferson Kaibers e 61 
Antonia Vilaca Telles, tendo como seus suplentes os conselheiros Leonides 62 

Quadra, Odair Círico e Luciano Biaggi. Em assuntos gerais, o Conselheiro 63 
Leonides Quadra relatou ao Conselho o caso de um artista de rua, na cidade de 64 
Santos- SP, que havia sofrido repressão policial com invasão do espaço cênico 65 

durante sua apresentação. solicitou que este Conselho fizesse uma nota de repudio 66 
a tal ato, desta forma solidarizando-se com os grupos que vem sofrendo esse tipo de 67 

violência em todo Brasil. sendo esta solicitação acatada pela plenária. Ainda em 68 
assuntos gerais, o conselheiro Jeferson Kaibers lembrou das datas no mês de 69 

novembro que tratam sobre o movimento negro, e falou sobre a possibilidade da 70 
criação de um museu afro, em parceria da Secretaria de Cultura e Núcleo 71 

Regional de Educação. Pelo adiantado da hora e o pequeno número de 72 
conselheiros participantes, a reunião foi encerrada às 17:10. A presente ata foi 73 
lavrada por mim, Denise Farias, Secretária Executiva do Conselho Municipal de 74 

Políticas Culturais, de Políticas Culturais de Cascavel.  A ata seguirá assinada por 75 
mim e pelo presidente. As assinaturas dos demais conselheiros encontram-se 76 

registradas em Lista específica para assinaturas.   77 
 __________________________________________________________________ 78 


