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Ata Nº 002 de 06/09/2016 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 1 

Políticas Culturais de Cascavel - CMPCC 2 

Aos seis 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. Declarou aberta a 6 

reunião, o presidente Sr Cleiton Costa, com a palavra de boas-vindas. Realizou-se 7 

a leitura da pauta da reunião, sendo: 1) Leitura e aprovação da Ata anterior; 2) 8 

Comissão de Legislação Normas e Regimentos; 3) Alterações no Decreto 12.898; 9 

Assuntos Gerais. Em sequência a leitura da ata da reunião anterior a qual teve as 10 

sugestões de que constasse o decorrente ano, o nome dos conselheiros presentes 11 

na reunião anterior e que os horários das reuniões permaneceriam como estão até 12 

uma segunda discussão pelo conselho, alterações estas que serão feitas e a ata 13 

será assinada na próxima reunião. Em conseguinte passou-se a palavra para os 14 

integrantes da Comissão de Legislação, Normas e Regimentos, a qual fez a 15 

apresentação do seu Regimento Interno para aprovação da plenária. Foram 16 

realizados apontamentos e feitas algumas propostas de alterações para que a 17 

Comissão analisasse. O regimento foi aprovado com ressalvas. O presidente 18 

Cleiton Costa pediu para que as demais comissões também realizassem seus 19 

regimentos, trazendo-os para aprovação. Dando segmento à pauta a Secretária de 20 

Cultura Cléia Kazmierski foi convidada a falar sobre as alterações feitas no decreto 21 

Nº 12.898/2015. A secretária aproveitou o momento para falar a todos sobre o 22 

decreto, o qual regulamenta o Teatro Municipal e o Centro Cultural, dizendo que o 23 

mesmo foi submetido ao departamento jurídico do município para revisão dos 24 

valores de locação, sendo recebida uma notificação de que não seria possível 25 

realizar tais alterações devido ao período de ano eleitoral. O Senhor Luciano 26 

Marcelo Pietro Biaggi pediu uso da palavra para fazer um questionamento sobre a 27 

lei Nº 5.419/2010 a qual dispõe sobre isenção de taxas em espaços públicos para 28 

artistas e entidades culturais do município, dizendo que buscou mais informações, 29 

sendo informado de que há obrigatoriedade em conceder isenção nos termos que 30 

prescrevem a referida lei. A secretária respondeu que a lei foi encaminhada para 31 

apreciação do departamento jurídico do município e que após o recebimento deste 32 

parecer informaria ao conselho. O Senhor Jair Pereira também fez um 33 

questionamento com relação aos eventos de simpósios e palestra se estava sendo 34 

realizada a cobrança conforme o decreto, sendo respondido pela secretária que a 35 

categoria nove está sim sendo cumprida nos termos em que se refere. Em 36 

sequência a secretária falou sobre as alterações feitas no decreto Nº 12.898, sendo 37 

o mesmo alterado pelo decreto Nº 13058 de agosto de 2016. Foi solicitado a 38 

secretária pelo senhor Luciano Marcelo Pietro Biaggi de como se daria o depósito 39 

no Fundo Municipal de Cultura e a porcentagem a ser depositada, tendo em vista 40 

que isto não havia ficado claro na publicação do referido decreto. A secretária 41 
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respondeu que com relação ao percentual mantém o que está previsto na lei Nº 42 

6.064. E com relação ao depósito no fundo, estão sendo feitas reuniões envolvendo 43 

a Comissão de Legislação, Normas e Regimentos deste conselho juntamente com a 44 

equipe técnica da Secretaria de Cultura a fim de discutir e elaborar documentos de 45 

como será a gestão do fundo de cultura. No item da pauta assuntos gerais, os 46 

integrantes da Itaipu Binacional do Programa de Educação Ambiental da Bacia do 47 

Paraná 3 apresentaram para conhecimento do conselho informações e seus 48 

projetos, solicitando a participação de integrantes do Conselho Municipal de 49 

Políticas Culturais, nas reuniões da entidade, informando também, que há um valor 50 

disponível para projetos sendo necessário que haja uma comissão para 51 

apresentação do mesmo. Nada mais havendo a tratar o presidente senhor Cleiton 52 

Costa declarou encerrada a reunião sendo a presente Ata lavrada por mim, Hélio 53 

Campos da Silva, 1º secretário do Conselho Municipal de Políticas Culturais de 54 

Cascavel.  A ata seguirá assinada por mim e pelo presidente. As assinaturas dos 55 

demais conselheiros encontram-se registradas em Lista específica para assinaturas. 56 

___________________________________________________________________ 57 


