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Ata Nº 006 de 06/12/2016 - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 1 
Políticas Culturais de Cascavel - CMPCC. 2 
Aos seis dias do mês de dezembro de 2016, nas dependências do Teatro Municipal 3 
de Cascavel, às 14 horas, foi iniciada mais uma reunião ordinária do Conselho 4 

Municipal de Políticas Culturais, com as boas vindas e agradecimentos de seu 5 
Presidente Cleiton Costa, As atas das reuniões anteriores, ordinária e 6 
extraordinária do mês de novembro, que ainda necessitavam de aprovação, foram 7 
enviadas aos conselheiros por email com uma semana de antecedência, para que 8 

estes fizessem a conferência e enviassem suas sugestões, sendo estas aprovadas 9 
sem a necessidade de serem lidas em reunião. Foram lidos também documentos e 10 
ofícios, recebidos e expedidos pelo Conselho. Um desses ofícios era a resposta 11 

oriunda da Câmara de Vereadores em relação aos assuntos discutidos na reunião 12 
extraordinária. Como a resposta não satisfez as dúvidas dos Conselheiros, estes 13 
decidiram enviar mais um documento, dessa vez à OAB de Cascavel e também ao 14 
Ministério Público, pedindo mais uma vez por um parecer jurídico e interpretativo 15 

da Lei 5419/2010 e do Decreto Municipal 12695/2015. Após fez-se a leitura da 16 
pauta, sendo está colocada para aprovação, no entanto, o Conselheiro Marcelo 17 
Penafiel pediu a inclusão na pauta de um esclarecimento maior sobre o Projeto de 18 

Lei 21/2016, o qual dispõe sobre a regulamentação dos artistas de rua, visto que foi 19 
um assunto debatido com muita intensidade no grupo virtual deste Conselho, 20 

inclusive com o pedido para que a Comissão de Ética logo se organizasse a fim de 21 
dar fim à discussões acaloradas e desrespeitosas como já vinha acontecendo há 22 

algum tempo. Colocado em votação e aprovado pela maioria ficou assim definida a 23 
pauta: 1) Aprovação do Regimento Interno da Comissão de Convênios, 24 

Fiscalização e Projetos; 2) Aprovação do calendário de reuniões do CMPC para 25 
o ano de 2017; 3) Esclarecimentos sobre o Projeto de Lei 21/2016; 4) Assuntos 26 
Gerais. Para dar inicio à aprovação do Regimento da Comissão de Convênios, 27 

Fiscalização e Projetos, os Conselheiros não muito puderam fazer, visto que 28 
nenhum membro da Comissão fazia-se presente na reunião, porém ainda assim, os 29 

Conselheiros leram as sugestões de alterações enviadas anteriormente à 30 
Comissão, mas diante da falta de maiores esclarecimentos sobre o Regimento, o 31 
Conselho decidiu não aprovar o Regimento, deixando assim para que a Comissão 32 

de Convênios, Fiscalização e Projetos o reapresentasse na primeira reunião 33 
ordinária de 2017. Em seguida, o calendário de reuniões do Conselho para o ano 34 
de 2017 foi apresentado aos Conselheiros. Alguns ainda lembraram sobre os 35 
constantes pedidos de mudança de horário das reuniões, porém foram lembrados de 36 

que para que se mudem esses horários, é necessária a mudança do Regimento 37 
Interno do Conselho, que deve ser realizado em Reunião Extraordinária, com 38 
apenas este assunto como pauta. O calendário foi aprovado, mantendo como 39 
Reuniões Ordinárias todas as da primeira terça-feira de cada mês às 13h45min., 40 
exceto no mês de janeiro, que será considerado recesso para este Conselho. 41 

Dando sequência à pauta aprovada, o Senhor Jair Pereira, fez esclarecimentos 42 
sobre o Projeto de Lei 21/2016, dizendo que este foi um documento feito à muitas 43 
mãos. O Vereador Rui Capelão, autor da lei, recebeu sugestões da Secretaria de 44 

Cultura, da CETTRANS, do Conselho da Cidade, bem como deste Conselho, para 45 
a criação do texto da referida Lei. Também foram esclarecidos outros pontos 46 
divergentes da Lei como a dubiedade das palavras watts e decibéis em determinado 47 
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artigo da Lei, porém foi explicado que este seria apenas um erro de digitação, e que 48 
ela não seria aprovada com esse tipo de erro. Em assuntos gerais, o Senhor Jair 49 
Pereira, relatou sobre uma entrevista que havia realizado dias antes com o Prefeito 50 
Eleito, Leonaldo Paranhos sobre os projetos e desígnios para a Cultura de 51 

Cascavel durante seu mandato. Um dos pontos levantados, foi a afirmação do futuro 52 
prefeito sobre a criação de uma Fundação Cultural, porém sem maiores revelações 53 
e detalhes deste assunto. O Presidente Cleiton Costa, sugeriu aos Conselheiros 54 
que estudassem o assunto para que futuramente soubessem sobre o 55 

funcionamento, prós e contras de uma Fundação Cultural, coexistindo com uma 56 
Secretaria de Cultura ou não. Sem mais assuntos para o momento, às 16h15min. a 57 
reunião foi encerrada. A presente ata foi lavrada por mim, Denise Farias, Secretária 58 

Executiva do Conselho Municipal de Políticas Culturais, de Políticas Culturais de 59 
Cascavel.  A ata seguirá assinada por mim e pelo presidente. As assinaturas dos 60 
demais conselheiros encontram-se registradas em Lista específica para assinaturas.   61 
 __________________________________________________________________ 62 


