ATA 001/2015
Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às
dezessete horas, na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito Municipal,
reuniram-se os conselheiros do Conselho Municipal de Política Cultural
gestão dois mil e quinze/dois mil e dezessete para solenidade de posse, e
primeira reunião ordinária do Conselho. A Secretária de Cultura Roselaine
Vinhas iniciou os trabalhos, falando do Conselho e suas atribuições,
composição e Lei de criação, ressaltou ainda o processo eleitoral para a
composição do Conselho Municipal de Política Cultural, que ocorreu no dia
21/11/2015 e que contou com uma votação expressiva, sendo o total de
243 votos válidos. Após a explanação sobre a eleição, Roselaine passou a
palavra para Cassemiro Vitorino, que era presidente do Conselho
Municipal de Cultura até então. Cassemiro deu as boas-vindas a todos os
conselheiros, relatou sobre o intenso trabalho realizado no antigo
Conselho, aproveitou o ensejo para parabenizar a Secretaria de Cultura e
a Prefeitura Municipal de Chapecó pelo trabalho realizado à frente da
cultura no Município. Em seguida, Roselaine fez a leitura do termo de
posse, nominando todos os conselheiros, representantes da sociedade
Civil e do Governo, nomeados pelo Decreto Municipal 31.792 de três de
dezembro de 2015. Na sequência, o Prefeito Municipal José Claudio
Caramori declarou todos os conselheiros empossados, e parabenizou a
todos pela diversidade de representação do conselho, justificou a ausência
do vice Prefeito Luciano Buligon, agradeceu o trabalho voluntário realizado
por Cassemiro e os demais conselheiros do “antigo” Conselho Municipal
de Cultura. O prefeito ainda ressaltou os pontos positivos e já avançados
na área da cultura no Município de Chapecó, que ainda se tem muito a
avançar, que a participação e sugestões que virão do CMPC sempre foram
e serão de extrema importância para que o governo atenda às reais
necessidades da área cultural no Município. José Caramori relata que
passará o cargo de Prefeito ao vice Buligon, e que assumirá o cargo de
Presidente do BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa
Catarina, a pedido do governador Raimundo Colombo. Após sua fala, o
Prefeito se despediu, reiterando os agradecimentos. Depois da foto oficial
da posse dos conselheiros, Roselaine aproveitou a oportunidade para falar
em nome da Secretaria de Cultura e do “antigo” Conselho, para agradecer
ao Prefeito José Caramori e sua esposa Neyla Caramori pelas
deliberações positivas na área da cultura no município de Chapecó,
sempre presando pela transparência e autonomia na pasta da cultura.
Roselaine afirmou ainda que o Prefeito Caramori deixa uma marca/legado
na área da cultura no Município de Chapecó. Após os relatos, Roselaine
iniciou a primeira reunião do Conselho Municipal de Política Cultural,
seguindo a pauta pré-estabelecida, deu as boas-vindas aos conselheiros já
empossados, citou a importância do Conselho para o trabalho da

Secretaria de Cultura, que todas as informações do conselho estão
disponíveis no site da Secretaria de Cultura: chapeco.sc.gov.br/cultura , e
que a equipe da secretaria de cultura está à disposição pelo e-mail:
conselhodecultura@chapeco.sc.gov.br. A Secretaria e Conselho Municipal
de Política Cultura ficará a cargo da conselheira Caroline Miotto Pecini.
Depois das explanações sobre o CMPC, seguindo a pauta, Roselaine
colocou aos conselheiros sobre a eleição/escolha da Presidência e VicePresidência do CMPC, pediu a todos os conselheiros quem teria interesse
em se candidatar para presidir o Conselho. Após alguns instantes, a
conselheira Emanoelli Capello e a conselheira Márcia Moreno se colocam
à disposição para assumir os cargos. Não tendo mais nenhum conselheiro
que se colocou a disposição para assumir os cargos, e após a provação
por unanimidade dos demais conselheiros, ficaram eleitas como
Presidente do CMPC a conselheira Emanoelli Capello, e como vicepresidente a conselheira Márcia Moreno. Em seguida, Roselaine passou a
condução da reunião para a Presidente Emanoelli. Após discussão
referente às datas das próximas reuniões, ficou definido que a data para a
primeira reunião de 2016 seria comunicada por e-mail. Deu-se por
encerrado o ato de posse e a primeira reunião do Conselho Municipal de
Política Cultural, sendo que eu, Luciéle Pompeo, lavrei a presente ata, e os
presentes assinaram a lista de presença anexa.

