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Ata Nº 003 de 04/10/2016 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 1 

Políticas Culturais de Cascavel - CMPCC 2 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, nas 3 

dependências do Teatro Municipal de Cascavel, reuniram-se os conselheiros do 4 

CMPCC para realização da reunião ordinária do mês de outubro, conforme designa 5 

o calendário de reuniões deste Conselho - exercício 2016. A reunião foi aberta com 6 

a palavra de boas vindas do presidente Cleiton Costa e algumas orientações, 7 

pedindo-se por objetividade nas discussões. As atas dos meses de agosto e 8 

setembro foram lidas, sendo a de agosto aprovada e a de setembro ficou pendente 9 

de algumas solicitações feitas. Após discussão, acerca de o que deveria constar na 10 

ata ou não ficou decidido que tudo o que os conselheiros acharem que deva ser 11 

registrado em ata, deverá ser mencionado durante as discussões, caso contrário, as 12 

atas não deverão necessariamente conter fala por fala, sendo a mesma transcorrida 13 

em resumo a reunião. Também foi sugerido que as atas devem ser enviadas à todos 14 

os membros deste Conselho com antecedência, para que apontamentos e correções 15 

sejam feitos antes das reuniões, poupando-se assim tempo nas reuniões. Sendo 16 

assim a ata do mês de setembro, bem como a desta reunião seguirão desta forma. 17 

Dando sequência, foi realizada a leitura dos ofícios recebidos e expedidos, sendo 18 

um proveniente da Comissão de Convênios, Fiscalização e Projetos o qual solicita 19 

diversas informações a Secretaria de Cultura, este ofício já foi encaminhado, e 20 

encontra-se em pendência de resposta por parte da Secretaria Municipal de Cultura 21 

- SEMUC e outro ofício com o pedido, do Senhor Luciano Marcelo Pietro Biaggi, o 22 

qual solicita sua posse neste conselho, pois estava licenciado em virtude do período 23 

eleitoral. O presidente esclareceu que tanto o Senhor Luciano Marcelo Pietro 24 

Biaggi, como todos os demais conselheiros ainda não empossados, receberiam sua 25 

posse em seguida. Na sequência foi apresentado a pauta para aprovação: 1) Atas e 26 

ofícios; 2) Leitura e discussão sobre a PLO 66; 3) Discussão sobre a 27 

contratação do Show Rafa Gomes; 4) Apresentação dos trabalhos e 28 

encaminhamentos das comissões permanentes e aprovação do regimento 29 

interno; 5) Assuntos gerais A conselheira Giordana Galvan Lube, solicitou 30 

inclusão de pauta: leitura e discussão do Projeto de Lei Orçamentária - PLO de Nº 31 

66/2016, que será colocada em votação na Câmara Municipal nos próximos dias. 32 
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Também foi solicitado por alguns conselheiros, a inclusão de pauta discussões 33 

sobre a contratação de artista por parte da Secretaria de Cultura sem o 34 

conhecimento do Conselho. Ambos os assuntos foram aprovados pela plenária e 35 

recebem prioridade nas discussões, porém como a pauta tornou-se muito extensa, 36 

ficou decidido que o item referente à apresentação e discussão, sobre os Festivais 37 

de dança, música, cinema e teatro serão transferidos para a próxima pauta, caso 38 

falte tempo nesta reunião. Desta forma, a pauta foi aprovada. Para iniciar os 39 

assuntos em pauta, os seguintes conselheiros foram empossados: Giordana 40 

Galvan Lube, Isoel Hamud, Jeferson Luiz Kaibers, Luciano Marcelo Pietro 41 

Biaggi e Leonides Carlos Taborda Quadra. Em seguida das formalidades de 42 

posse, iniciaram-se as discussões da PLO Nº 66/2016, após a leitura do documento, 43 

foi sugerido o envio de um ofício para a Câmara de Vereadores com o parecer deste 44 

Conselho sobre as alterações sugeridas no projeto de lei, foi também esclarecido e 45 

lembrando que existem dois pareceres contrários ao projeto de lei em questão e que 46 

existem chances de a lei não ser aprovada, além do mais, haveria na próxima sexta-47 

feira uma reunião junto aos proponentes da PLO para discussão deste documento, 48 

devendo os conselheiros, que tiverem disponibilidade de horário, estarem presentes 49 

para que estas discussões possam ter de fato valia. Para tanto, fica definido que no 50 

documento enviado pelo Conselho deverão constar as seguintes determinações: 51 

Além de erros de grafia no projeto de lei que devem ser corrigidos, também fica 52 

decidido que o artigo primeiro não deve ser aprovado, mantendo-se assim o texto 53 

original da Lei 6.064, caput do artigo 32. O artigo 2º deve ser aprovado, com a 54 

alteração do texto, de acordo com a PLO 66/2016. O artigo 3º não deve fazer 55 

distinção entre porcentagens para aplicação do Fundo Municipal de Incentivo 56 

Cultural. Sendo a consciência de que 100% (cem por cento) deste recurso deve ser 57 

garantido no financiamento de projetos culturais. Os artigos 4º e 5º  devem manter-58 

se como se referem. Na sequência foi abordado o assunto da contratação do show 59 

da cantora Rafa Gomes, com uma apresentação no Teatro Municipal no dia 11 60 

(onze) deste mês. Foi feito neste momento a solicitação para que toda a discussão 61 

seja registrada em ata: O conselheiro Luciano Marcelo Pietro Biaggi relata que 62 

teve conhecimento do show da cantora Rafa Gomes através da mídia local, inclusive 63 

seu valor, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). O conselheiro lembra que em 64 
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nenhum momento o Conselho Municipal de Políticas Culturais foi consultado sobre 65 

esta contratação e questiona a origem da verba, já que a Secretaria de Cultura não 66 

possuiu orçamento neste valor para nenhum dos Festivais. Lembra também que 67 

com esta soma muitas atrações locais atenderiam o evento alusivo ao dia das 68 

crianças, assim sendo, ele pede o posicionamento da Secretaria de Cultura para que 69 

esclarecimentos sejam feitos. O conselheiro Claiton Biaggi reforça que a Secretaria 70 

de Cultura não poderia ter deixado o Conselho de fora da decisão dessa 71 

contratação. O conselheiro André Luis Dutra lembra que é prudente investigar de 72 

onde vem este recurso, pois talvez não venha da Secretaria de Cultura, podendo ser 73 

oriundo de outras secretarias ou de recursos livres do município, ou mesmo de 74 

algum patrocínio, por isso é importante realizar a investigação antes da cobrança. 75 

Os conselheiros Luciano Marcelo Pietro Biaggi e Jeferson Kaibers lembram que 76 

a mídia tem divulgado esse evento apenas através do nome da SEMUC e mesmo 77 

embora o recurso possa originar-se de outros meios, todas as atividades culturais 78 

são de interesse deste Conselho. Além disso, a conselheira Antônia Marlene Vilaca 79 

Telles lembra que a fiscalização também é papel do Conselho, conforme orienta o 80 

Regimento Interno deste conselho. Em virtude da Secretária de Cultura Cléia 81 

Kazmierski ter se ausentado da reunião por outros compromissos e não haver mais 82 

nenhum representante da SEMUC que pudesse prestar esclarecimentos foi sugerido 83 

enviar dois documentos à Secretaria de Cultura. O primeiro pedindo esclarecimentos 84 

sobre todas as questões ainda omissas e o segundo uma carta de repúdio sobre o 85 

fato de a Secretaria de Cultura ter realizado uma contratação sem ter informado ao 86 

Conselho. O conselheiro Luciano Marcelo Pietro Biaggi sugeriu que sempre 87 

houvesse algum representante da SEMUC nas reuniões do conselho a fim de que 88 

estes esclarecimentos pudessem ser dados em reunião. Em conseguinte, o próximo 89 

assunto de pauta trata da apresentação e aprovação dos regimentos Internos das 90 

Comissões com exceção da comissão de Legislação Normas e Regimentos a qual já 91 

o fez. Como nenhuma das Comissões havia finalizado a redação de seus 92 

regimentos, ficou este assunto transferido para a próxima pauta. Em assuntos 93 

gerais, foi informado pelo conselheiro André Luis Dutra, que durante a semana 94 

estavam acontecendo reuniões na Prefeitura para alterações no Plano Diretor do 95 

Município, e neste contexto o Conselho, em parceria com a Secretaria de Cultura, 96 
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precisariam enviar um documento para a Comissão que fará a análise e alteração no 97 

Plano Diretor com a seguinte grafia a ser incluída: “Elaborar e implementar o Plano 98 

Municipal de Cultura”, a fim de que assim garanta-se o Sistema Municipal de Cultura 99 

dentro dos próximos dez anos. O conselheiro Kleiton Linhares, presidente da 100 

Comissão de Legislação, Normas e Regimentos, sugere que para a inclusão dessa 101 

grafia, abra-se um novo artigo ou ainda se insira no artigo 26, do Plano Diretor, um 102 

segundo inciso da seguinte forma: “Elaborar e implementar, no prazo de um ano, o 103 

Plano Municipal de Cultura em consonância com o Conselho Municipal de Cultura a 104 

partir da vigência deste Plano Diretor”. Desta forma fica garantido que o Plano 105 

Municipal de Cultura seja criado ainda no primeiro ano, dos dez anos de vigência. A 106 

grafia foi aprovada pelos membros do Conselho. O presidente então sugere a 107 

criação de uma Comissão Temporária a fim de realizar o estudo, a discussão com 108 

toda a classe artística e a elaboração do Plano, porém o Conselho compreende que 109 

neste momento basta que a Comissão de Legislação, Normas e Regimentos seja 110 

integrada por mais alguns membros a fim de realizar estes estudos, especialmente 111 

os da sociedade civil, já que a Comissão é constituída apenas de membros 112 

governamentais. Nesse sentido, o presidente indica os nomes dos conselheiros 113 

Jeferson Kaibers e Luciano Marcelo Pietro Biaggi para integrarem os estudos 114 

sobre o Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado pelos conselheiros presente. 115 

Tendo esgotado o tempo determinado conforme consta no Regimento Interno, a 116 

reunião deu-se por encerrada às dezessete horas. Nada mais havendo a tratar o 117 

presidente senhor Cleiton Costa declarou encerrada a reunião sendo a presente 118 

Ata lavrada por mim, Hélio Campos da Silva, 1º secretário do Conselho Municipal 119 

de Políticas Culturais de Cascavel.  A ata seguirá assinada por mim e pelo 120 

presidente. As assinaturas dos demais conselheiros encontram-se registradas em 121 

Lista específica para assinaturas. 122 

_____________________________________________________ 123 


