CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA – CHAPECÓ/SC 2013
1 - RESPONSÁVEL PELO EVENTO:
1. MUNICÍPIO:
CHAPECÓ – SANTA CATARINA
2. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO EVENTO:
SECRETARIA DE CULTURA DE CHAPECÓ
3. ENDEREÇO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO EVENTO:
RUA: ASSIS BRASIL, 20-D, CHAPECÓ-SC, CEP: 89801-222

2 – CONFERÊNCIA:
1.

Nº e DATA DO DECRETO OU PORTARIA DE CONVOCAÇÃO:
DECRETO Nº 27.956, DE 17 DE JUNHO DE 2013

2.

DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

05 E 06 DE JULHO DE 2013, NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, SISUADO NA RUA: ASSIS BRASIL, 20-D, CHAPECÓ/SC, CEP:
89801-222
3.

QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES:

3.1.

SOCIEDADE CIVIL: 105

3.2.

ÁREA GOVERNAMENTAL: 63

3.3.

CONVIDADOS: 1

3.4.

OBSERVADORES: 10

4.

QUANTITATIVO DE DELEGADOS ELEITOS NA CONFERÊNCIA:

4.1.

DELEGADOS DA SOCIEDADE CIVIL: 4 titulares e 4 suplentes

4.2.

DELEGADOS DA ÁREA GOVERNAMENTAL: 3 titulares e 3 suplentes
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3 - PROPOSTAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL COM BASE NOS EIXOS ESTRUTURANTES:
EIXO
SUB-EIXO
PROPOSTAS
Âmbito Municipal
1.
 Que esteja prevista no Plano Plurianual 2014/17 dotação orçamentária para
Secretaria de Cultura com rubrica específica para o fundo municipal de
cultura.
 Revisão da Lei de criação do Conselho Municipal de Cultura, alterando o
nome para Conselho Municipal de Políticas Culturais.
 Regulamentação do Fundo Municipal de Cultura em 2013.
 Democratização das ações do Conselho Municipal de Cultura com a
publicação do cronograma das reuniões e das atas.

Âmbito Estadual
2.
1 – Implementação
do Sistema Nacional
de Cultura

Marcos Legais, Participação e Controle Social e
Funcionamento dos Sistemas Municipais, Estaduais/Distrito
Federal e Setoriais de Cultura, de acordo com os Princípios
Constitucionais do SNC



Regulamentação da divisão do Fundo Cultural por regiões do Estado,



Regulamentação do Fundo Social que contemple com divisão igualitária o
esporte, o turismo e a cultura.



Promover a democratização na eleição dos membros do CEC, com
representatividade paritária, contemplando todas as regiões do Estado e
setoriais da cultura.



Aprovação do Plano Estadual de Cultura em 2013.



Criação de mecanismos orçamentários que permitam o acesso efetivo de
representantes da sociedade civil e do poder público nas instâncias de
participação.

Âmbito Nacional
3.


Aprovação imediata da PEC 150
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Âmbito Municipal
1.


Efetivação do corpo técnico permanente nos entes públicos da área cultural.



Consolidação de programa municipal de formação na área de gestão e
produção cultural em parceria com os entes federados e entidades da
sociedade civil organizada.



Criação de comissões setoriais permanentes das 19 setoriais previstas no
PMC.



Capacitação permanente para os conselheiros municipais de cultura.

Âmbito Estadual
Qualificação da Gestão Cultural: Desenvolvimento e
Implementação de Planos Territoriais e Setoriais de Cultura
e Formação de Gestores, Governamentais e NãoGovernamentais, e Conselheiros de Cultura

2.


Efetivação e ampliação do corpo técnico permanente nos entes públicos da
área cultural.



Criação de comissões setoriais permanentes das 19 setoriais previstas no
PNC.



Capacitação permanente para os conselheiros estaduais de cultura.

Âmbito Nacional
3.


Ampliação do corpo técnico permanente nos entes públicos da área cultural.
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Âmbito Municipal
1.

Edital anual via Lei de Renúncia Fiscal.

Fortalecimento e Operacionalização dos Sistemas de
Financiamento Público da Cultura: Orçamentos Públicos,
Fundos de Cultura e Incentivos Fiscais



Criação de editais que contemplem as 19 setoriais municipais de cultura.



Incentivos Fiscais para Empreendimentos Culturais.

Âmbito Estadual
2.

Editais com cotas de distribuição igualitária pelas regiões estabelecidas pelo
IBGE.


Edital anual via Lei de Renúncia Fiscal.



Incentivos Fiscais para Empreendimentos Culturais.

Âmbito Nacional
3.

Editais com cotas de distribuição igualitária pelas regiões estabelecidas pelo
IBGE.


Incentivos Fiscais para Empreendimentos Culturais.

Âmbito Municipal
1.

Criação de Plataforma de informações e indicadores culturais do município
com disponibilização de banco de dados à sociedade.
Âmbito Estadual
2.

Criação de Plataforma de informações e indicadores culturais do estado com
disponibilização de banco de dados à sociedade.
Sistemas de Informação Cultural e Governança Colaborativa
Âmbito Nacional
3.

Intensificação da divulgação para acesso as ferramentas de coleta de dados
para a Plataforma do Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais SNIIC.


Promoção de parceria entre estados e municípios para alimentação da
Plataforma do Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais SNIIC.
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Âmbito Municipal
1.

Ampliar e apoiar as atividades existentes, realizadas pelos grupos,
associações e entidades que desenvolvem ações relacionadas à diversidade
cultural na cidade de Chapecó;

2 – Produção
Simbólica e
Diversidade Cultural

Criação, Produção, preservação, intercâmbio e circulação de
Bens Artísticos e Culturais



Estimular a produção, a qualificação e a integração das diversas áreas da
cultura;



Dar visibilidade às ações artístico-culturais do município;



Criar lei de incentivo à produção e à aquisição da produção artística local.



Apoiar a criação de espetáculos e exposições das diversas linguagens
artístico- culturais;



Garantir a realização de um evento anual de repercussão estadual e/ou
nacional, em cada linguagem artística atuante no município de Chapecó;



Implementar Políticas Públicas que garantam preservação, pesquisa,
difusão, produção e ensino das manifestações da diversidade cultural local;



Apoiar a circulação e a difusão de espetáculos, exibições e exposições das
diversas linguagens e manifestações artístico-culturais em equipamentos
públicos do município.

Âmbito Estadual
2.

Criar mecanismos que contemplem e estruturem projetos com editais
regionais de incentivo a produção cultural.


Ampliar a representatividade regional no Conselho Estadual de Cultura.

Âmbito Nacional
3.

Promover intercâmbios culturais que atinjam todas as esferas, segmentos e
expressões culturais.
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Âmbito Municipal
1.

Fortalecer parcerias com instituições de ensino e iniciativa privada, ligadas
direta ou indiretamente à promoção e difusão artístico-cultural.

Educação e Formação Artística e Cultural



Promover palestras, seminários, oficinas de caráter educativo, de
qualificação técnico-artístico-cultural



Promover apresentações artísticas em instituições de ensino e entidades de
caráter público e privado;



Introduzir na grade curricular dos cursos universitários e da educação
básica nas instituições do município o estudo teórico e prático da cultura
afro- brasileira, da cultura popular e da cultura indígena;



Fomentar e difundir a prática artístico-cultural através de instrumento de
apropriação, junto às instituições de educação no município.



Capacitar, através de cursos e oficinas, os profissionais da cultura para a
elaboração de projetos de captação de recursos junto a fundações públicas
e instituições privadas;



Apoiar iniciativas de formação superior em arte e cultura.

Âmbito Estadual
2.

Formação artística e cultural continuada permanente para professores do
ensino regular e agentes culturais;


Implantar cursos superiores nas áreas de música, artes cênicas e visuais
em todas as Universidades Estaduais.



Implantar programa de capacitação visando à qualificação técnica de
profissionais das 19 setoriais de cultura nas instituições federais de ensino;

Âmbito Nacional
3.

Formação artística e cultural continuada permanente para professores do
ensino regular e agentes culturais;


Implantar cursos superiores nas áreas de música, artes cênicas, visuais e
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Produção Cultural nas Universidades Federais;


Implantar programa de capacitação visando a qualificação técnica de
profissionais das 19 setoriais de cultura nas instituições federais de ensino;



Ampliar o programa de formação em Produção e Gestão Cultural;



Valorizar os saberes artísticos tradicionais nos processos de educação e
formação artístico e cultural.

Âmbito Municipal
1.



Assegurar pesquisa, produção, manutenção, ampliação, preservação,
promoção, catalogação, digitalização, exposição, divulgação e
fortalecimento dos acervos artísticos e históricos existentes;



Apoiar a introdução de programas diretamente relacionadas à cultura nos
veículos de comunicação local;



Promover a visibilidade das diversas ações culturais, junto aos meios de
comunicação locais e regionais bem como das mídias eletrônicas.



Criar um catálogo on-line de profissionais e serviços culturais.



Criar site próprio para divulgação das ações artístico-culturais do município
de Chapecó

Democratização da Comunicação e Cultura Digital

Âmbito Estadual
2.


Democratizar as ações do Conselho Estadual de Cultura por meio de
plataforma digital.

Âmbito Nacional
3.



Instituir tecnologias de informação para digitalização de acervos;



Instituir e disponibilizar a circulação de conteúdos regionais nos canais
oficiais de rádio e televisão e outras mídias.



Democratização dos meios de comunicação no Brasil.
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Âmbito Municipal
1.

Valorização do Patrimônio Cultural e Proteção aos
Conhecimentos dos Povos e Comunidades Tradicionais



Promover editais para pesquisa, estímulo à produção artística, ensino,
aquisições, curadorias, publicações, manutenção de patrimônio e difusão
das diversas linguagens e manifestações culturais do município.



Incentivar a pesquisa, o registro, e tombamento dos patrimônios materiais
e imateriais presentes no municipio



Promover eventos de inserção e integração das diversas etnias e
manifestações formadoras da identidade cultural do município;



Criar programas de apoio à preservação e ao ensino-aprendizagem da
oralidade das etnias formadoras do município;



Assegurar a consolidação de projetos que garantam a preservação e a
valorização dos acervos históricos e documentais, públicos e privados,
transformando-os em espaços de memória, de apropriação cultural e de
pesquisa;



Garantir a preservação da identidade histórico-cultural do município,
através da valorização das suas representações dos patrimônios materiais e
imateriais, com atenção às minorias étnicas.



Preservar os patrimônios naturais ambientais do município, através de
políticas públicas que garantam a harmonização e o equilíbrio entre estes
patrimônios e as ações necessárias para o desenvolvimento sustentável.



Garantir e fortalecer a inter-relação dos espaços de memória públicos e
privados existentes nas áreas urbana e rural de Chapecó.

Âmbito Estadual
2.



Promover editais para pesquisa, estímulo à produção artística, ensino,
aquisições, curadorias, publicações, manutenção de patrimônio e difusão
das diversas linguagens e manifestações culturais do estado de Santa
Catarina.



Criar mecanismos que promovam o tombamento de patrimônio material e
imaterial culturais no Estado de Santa Catarina.
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Âmbito Nacional
3.


Promover a valorização de todas as culturas populares, sua história com
incentivo de projetos e pesquisas com linhas de financiamentos para que as
culturas sejam protegidas e preservadas;



Promover editais para pesquisa, estímulo à produção artística, ensino,
aquisições, curadorias, publicações, manutenção de patrimônio e difusão
das diversas linguagens e manifestações culturais do país;



Criar editais que fomentem a produção e circulação nacional de bens
artísticos e culturais que valorizem o patrimônio cultural.

Âmbito Municipal
1.

3 – Cidadania e
Direitos Culturais

Democratização e Ampliação do Acesso à Cultura e
Descentralização da Rede de Equipamentos, Serviços e
Espaços Culturais, em conformidade com as convenções e
acordos internacionais



Promover formação continuada para as comunidades, lideranças de bairros,
em todos os serviços e espaços de cultura para que sejam multiplicadores,
criadores e propositores;



Promover a circulação e a difusão das manifestações culturais e artísticas
nas diferentes etnias, com atenção para as comunidades indígenas.



Criar mecanismos para a formação de plateia em diferentes etnias, com
atenção para as comunidades indígenas;



Promover a capacitação do público, como também capacitação para a
elaboração de Projetos Culturais;



Prever outros espaços multiusos em diferentes locais do município;



Promover capacitação contínua em parceria com a educação para os
profissionais para que eles sejam multiplicadores culturais dentro da
comunidade;



Propor parcerias entre as secretarias de educação, saúde, assistência social
e cultura.
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Âmbito Estadual
2.


Criar programas continuados de formação de plateia;



Promover capacitação contínua em parceria com a educação para os
profissionais para que eles sejam multiplicadores culturais dentro da
comunidade;

Âmbito Nacional
3.

Criar programas continuados de formação de plateia;


Criação de programa de construção e/ou adequação técnica de espaços
periféricos e de comunidades voltados à produção e fruição cultural.

Âmbito Municipal
1.

Promover ações de integração entre as diferentes etnias, com especial
atenção para as comunidades indígenas;

Diversidade Cultural, Acessibilidade e Tecnologias Sociais



Fortalecer espaços de difusão da cultura próxima à realidade das
comunidades, construindo o sentimento de pertença sociocultural;



Garantir o acesso aos espaços de promoção cultural a todos os cidadãos
indistintamente;



Fazer cumprir a Lei de Acesso e Acessibilidade.



Promoção de programas de formação e difusão em Tecnologias Sociais.

Âmbito Estadual
2.

Promover ações contínuas de aproximação e diálogo entre as etnias,
respeitando-se todas as especificidades de cada manifestação cultural;


Fazer cumprir a Lei de Acesso e Acessibilidade.



Promoção de programas de formação e difusão em Tecnologias Sociais.
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Âmbito Nacional
3.

Promover ações contínuas de aproximação e diálogo entre as etnias,
respeitando-se todas as especificidades de cada manifestação cultural;


Fazer cumprir a Lei de Acesso e Acessibilidade



Promoção de programas de formação e difusão em Tecnologias Sociais.

Âmbito Municipal
1.

Promover a capacitação para criação de entidades culturais;


Estimular a formação de Incubadoras de projetos culturais.



Estabelecer política de ocupação de espaços públicos para as diversas
manifestações culturais.

Âmbito Estadual
2.
 Manter uma regularidade na abertura dos editais;
Valorização e Fomento das Iniciativas Culturais Locais e
Articulação em Rede



Garantir a divulgação permanente dos editais e projetos culturais por meio
de uma rede de informações;



Estimular a formação de Incubadoras de projetos culturais;

Âmbito Nacional
3.

Manter uma regularidade na abertura dos editais;

Formação para a Diversidade, Proteção e Salvaguarda do
Direito à Memória e Identidades



Garantir a divulgação permanente dos editais e projetos culturais por meio
de uma rede de informações;



Entender os critérios e mecanismos de criação do Edital de Pontos de
Cultura, bem como ampliação de seu número e realização de políticas de
fiscalização para os já existentes;

Âmbito Municipal
1.
 Garantir no ensino formal e informal conhecimentos e vivências relativos às
diversidades (culturais, étnicas, de gênero), que dialoguem com a
formação cidadã e os direitos culturais;
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Garantir a parceria entre produtores e artistas culturais e o poder público
para promoção da humanização da cultura, que vá além da fronteira da
relação de consumo, em espaços públicos do município;



Ampliar os espaços destinados aos museus para a contemplação das
minorias étnicas;



Formar um Museu específico à arte no município;



Desenvolver ações integradas de cultura observando as necessidades
apresentadas pelas comunidades;



Consolidar espaço e política de proteção adequados para o Arquivo Público
Municipal.

Âmbito Estadual
2.

Garantir na formação dos profissionais de educação, conhecimentos
teórico-práticos relativos às diversidades (culturais, étnicas, religiosas, de
gênero, entre outros) que dialoguem com a formação cidadã e os direitos
culturais;


Desenvolver ações integradas de cultura observando as necessidades
apresentadas pelas comunidades;

Âmbito Nacional
3.

Garantir a formação dos profissionais de educação conhecimentos teóricopráticos relativos as diversidades (culturais, étnicas, religiosas, de gênero,
entre outros) que dialoguem com a formação cidadã e os direitos culturais;


4 - Cultura e
Desenvolvimento

Institucionalização de Territórios Criativos e Valorização do
Patrimônio Cultural em Destinos Turísticos Brasileiros para o
Desenvolvimento Local e Regional

Desenvolver ações integradas de cultura observando as necessidades
apresentadas pelas comunidades;

Âmbito Municipal
1.

Mapeamento e estudo do potencial econômico -sustentável dos pontos
turísticos municipais;

Mapeamento dos segmentos da economia criativa local;

Criar mecanismos que possibilitem a germinação de pontos turísticos na
cidade por meio de iniciativas culturais;

Criação, em nível educacional local, de programas de valorização do
Patrimônio Cultural e formação de plateia;
Âmbito Estadual
2.

Criação, dentro do sistema de ensino regular, de uma proposta
interdisciplinar que contemple diretamente a valorização do Patrimônio
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Cultural e a formação de plateia, bem como a profissionalização dentro da
economia criativa.
Âmbito Nacional
3.

Criação, dentro do sistema de ensino regular, de uma proposta
interdisciplinar que contemple diretamente a valorização do Patrimônio
Cultural e a formação de plateia, bem como a profissionalização dentro da
economia criativa.
Âmbito Municipal
1.

Apoiar iniciativas de formação superior em arte e cultura;

Esclarecimento à comunidade empresarial sobre o funcionamento das leis
de Incentivo à Cultura;

Estabelecimento de concursos para as áreas culturais, com o objetivo de
profissionalizar o trabalho cultural no Município e facilitar o trabalho com a
comunidade em geral;

Implementar programa de organização e valorização dos projetos locais,
bem como de seus apoiadores.

Qualificação em Gestão, Fomento Financeiro e Promoção de
Bens e Serviços Criativos Nacionais no Brasil e no Exterior

Âmbito Estadual
2.

Apoiar iniciativas de formação superior em arte e cultura;

Reafirmar a necessidade de instalação de uma regional do IPHAM no Oeste
Catarinense;

Descentralização de recursos por região para que haja maior clareza do
destino das verbas;

Transparência e divulgação do destino das verbas para a cultura previstas
em editais;

Pensar mecanismo de governo que possam usar a lei do ICM estadual com
a descentralização dos recursos por regiões;
Âmbito Nacional
3.

Encontrar mecanismos que possam incluir empresas de lucro presumido
enquadrar-se na Lei Rouanet;

Reafirmar a necessidade de capacitar, por meio de oficinas e cursos, os
profissionais da cultura e da sociedade civil em geral, para a elaboração de
projetos de captação de recursos junto a fundações públicas e instituições
privadas;

Apoiar iniciativas de formação superior em arte e cultura;

Direitos Autorais e Conexos, Aperfeiçoamento dos Marcos
Legais Existentes e Criação de Arcabouço Legal para a
Dinamização da Economia Criativa Brasileira

Âmbito Municipal
1.

Divulgação dos mecanismos de funcionamentos das leis de direito autoral,
estabelecendo critérios transparentes na organização e distribuição da
arrecadação;
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Criação de órgãos reguladores locais e estaduais que pensem as questões
relativas ao direito autoral;

Âmbito Estadual
2.

Divulgação dos mecanismos de funcionamentos das leis de direito autoral,
estabelecendo critérios transparentes na organização e distribuição da
arrecadação;

Criação de órgãos reguladores locais e estaduais que pensem as questões
relativas ao direito autoral;
Âmbito Nacional
3.

Transparência dos órgãos que fazem a regulação dos direitos autorais;

Descentralização de informação sobre a regulação do direito autoral, por
meio de capacitações;

Propor regulamentação que garanta a proteção do artista e o acesso do
público, com atenção especial às pessoas com deficiência, e das produções
não midiáticas.

Extinção das instituições privadas que regulam os direitos autorais e
criação de um novo mecanismo público e representativo que cumpra esse
papel.

Fomento à criação / produção, difusão / distribuição /
comercialização e consumo / fruição de bens e Serviços
Criativos, tendo como base as Dimensões (econômica,
social, ambiental e cultural) da sustentabilidade.

Âmbito Municipal
1.

Promover a organização de Incubadoras de Projetos Culturais;

Reafirmação da criação de programa de circulação de produtos culturais
produzidos em Santa Catarina, subsidiados com verbas públicas
municipais;

Âmbito Estadual
2.

Promover a organização de Incubadoras de Projetos Culturais;

Reafirmação da criação de programa de circulação de produtos culturais
produzidos em Santa Catarina, subsidiados com verbas públicas estaduais;

Criação de um “Criativa Birô” para atender a demanda regional.
Âmbito Nacional
3.

Promover a organização de Incubadoras de Projetos Culturais;

Elaborar programas culturais que promovam acesso da população a estes
bens;
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4-DELEGADOS ELEITOS:
A) DELEGADOS
NOME

TITULARES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
CPF

RG

ENDEREÇO
Rua: Líbano, 111-D
Bairro: Passo dos
Fortes – 89805-510
Rua: Borges de
Medeiros 2390-E

Denise Argenta

023.986.049-77

3.555.491

Clodoaldo Calai

647.404.809-30

14R1873852

Marilia Gomes
Henrique

275.191.838-74

28352138-7

Cassemiro dos
Santos Vitorino

496.004.609-06

921821

B) DELEGADOS
NOME

ÁREA DE
ATUAÇÃO
Patrimônio
Cultural CEOM

FONE

E-MAIL

(49) 9965-5907
(49) 3323-4779

deni@unochapeco.edu.br

Teatro
ACATE

(49) 8402-8252

calai@desbrava.com.br

Rua: Ernesto de Marco
378-E

SESC

(49) 9936-4499

lilamarilia@hotmail.com

Rua: Coronel Passos
Maia 64-E

Audiovisual
CINELO

(49) 3322-0853
(49) 8816-9637

cassemirovitorino@gmail.com

SUPLENTES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
CPF

RG

Mariane Kerbes

035.968.099-24

4.124.313

Audrian Vinicius
Cassanelli Griss

069.590.309-86

4.389.265

Diogo Thomas
Marchalek

076.565.659-06

4.936.081-7

Fernando Vojniak

022.031.519-19

3.420.587

ENDEREÇO
Av. Nereu Ramos,
768-E Apto 204
Chapecó
Rua: Lauro Muller 49E

ÁREA DE
ATUAÇÃO
Artes Visuais

FONE

E-MAIL

(49) 3329-5433
(49) 8402-7599

marianekerbes@gmail.com

Artes Visuais

(49) 8804-0311

audrian_cassanelli@hotmail.com

Av. Nereu Ramos
688-E Apto 102

Música
OSCC

(49) 9974-5997

d.marchalek@hotmail.com

Rua: Pinhalzinho,
431, Bairro: Efapi

UFFS
Universidade
Federal da
Fronteira Sul

(49) 9915-6000

fernando.vojniak@uffs.edu.br
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C) DELEGADOS

TITULARES

NOME

REPRESENTANTES DA ÁREA GOVERNAMENTAL

CPF

RG

Roselaine Barboza
Vinhas

513.483.810-00

2857182

Camila Pauline
Miotto

047.083.679-29

4466338

Jakson Ronaldo
Kreuz

046.352.079-35

4043575

D) DELEGADOS

ENDEREÇO

ÁREA DE ATUAÇÃO

FONE

E-MAIL

Rua: Colombia, 315D, apto 301, Bairro:
Líder CEP: 89805216
Rua: Assis Brasil
802-E, Bairro:
Presidente Médice.
Rua: Lauro Muller
699, Apto 103, Bairro
Jardim Itália

Secretária de Cultura

(49) 3319-1010

roselaine@chapeco.sc.gov.br

Gerente de Projetos e
Eventos – Secretaria
de Cultura
Coordenador do
Setor de Música –
Secretaria de Cultura

(49) 3319-1015
(49) 9982-5035

seculprojetos@chapeco.sc.gov.br

(49) 8816-8868

musica@chapeco.sc.gov.br

SUPLENTES REPRESENTANTES DA ÁREA GOVERNAMENTAL

NOME

CPF

RG

Luciéle Pompeo

067.925.529-09

5285710-7

Nilsa Teresinha
de Melo

083.158.929-91

12R203687

Marinez Borsoi da
Silva

526.172.209-82

1.612.8095

ENDEREÇO

ÁREA DE ATUAÇÃO

FONE

Rua: Caramuru, 534E, Bairro: Bela Vista,
CEP: 89804-180
Rua: Guaporé, 330
Apto 803

Gerente de Cultura –
Secretaria de Cultura

(49) 3319-1015
(49) 9982-9526

cultura@chapeco.sc.gov.br

Gerente de
Patrimônio Histórico
e Memória –
Secretaria de Cultura
Coordenadora
Administrativa e
Financeira Secretaria de Cultura

(49) 3321-8593
(49) 8814-4136

nilsateresinhademelo@gmail.com

(49) 8815-7444

marinez@chapeco.sc.gov.br

Rua: Nereu Ramos
1383-E, Apto104

E-MAIL
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