MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (005) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL,
REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, NA SALA DE
REUNIÕES DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES, EM
CHAPECÓ.
1 – Por convocação da Presidente, Emanoelli Capello, a partir das nove horas e trinta minutos do dia
dezesseis de julho de dois mil e dezesseis, realizou-se mais uma reunião do Conselho Municipal de
Política Cultural, na sala de reuniões do CCE, com a presença dos(as) senhores(as)
conselheiros(as), cujas assinaturas constam na lista de presenças. 2 – A pauta do dia previa:
Aprovação da ata da reunião anterior; Solicitações de uso do Teatro Municipal; Cronograma
para as próximas reuniões do CMPC; Ofícios recebidos pelo CMPC; Ofícios expedidos pelo
CMPC; Limpeza e restauro dos murais esculpidos da Praça Coronel Bertaso; Informativos da
Secretaria de Cultura; Assuntos gerais. 3 – A presidente do Conselho Municipal de Política
Cultural Emanoelli Capello da às boas vindas a todos, agradece a presença, faz a leitura das
justificativas dos conselheiros ausentes. 4 – Fica aprovada pelos conselheiros a ata da reunião
anterior. 5 - Solicitações de uso do Teatro Municipal: A presidente Emanoelli Capello informa que
foi recebido duas solicitações de uso do Teatro Municipal de acordo com o decreto 24.076 que prevê
o repasse de 6% da bilheteria arrecadada para subsidiar os custos do local para a realização do
evento primeiro pedido: para espetáculo de encerramento do ano letivo do Grupo Expressão do
Ritmo Academia Training Park . O valor previsto para comercialização dos ingressos é de R$40,00 e
R$20,00. Segundo pedido: recital da Escola de Música Music Way. 6 – Conselheiros colocam que
aprovando a liberação de uso do Teatro Municipal para este grupo outras solicitações virão e se fará
necessário aprovar para os demais grupos solicitantes. 7 – Após analise e discussão o conselho
decide encaminhar ao Conselho Municipal de Turismo e a Administração do Centro de Cultura e
Eventos - CCE solicitação de estudo de readequação da isenção da taxa de locação do Teatro com
o repasse de 6% da bilheteria arrecada para subsidiar os custos do local para realização do evento,
pois os conselheiros do CMPC ressaltam se este valor arrecadado efetivamente cobre os custos
para manutenção do CCE e se os eventos realizados de acordo com o decreto 24.076 de fato não
tem fins lucrativos. 8 – Cronograma para as próximas reuniões do CMPC - fica definido pelos
conselheiros presentes que as datas para as próximas reuniões do CMPC serão: dia 15/08/16
(segunda-feira) às 13:30h; 21/09/2016 (quarta-feira) às 13:30h; 20/10/16 (quinta-feira) às 13:30h;
18/11/16 (sexta-feira) às 13:30h. Será efetuado pedido para a administração do Centro de Cultura e
Eventos - CCE para continuar a utilizar a sala de reuniões do CCE. 9 - Ofícios recebidos pelo
CMPC – Emanoelli informa que além das solicitações de uso do Teatro Municipal não houveram
mais ofícios recebidos pelo CMPC. 10 - Ofícios expedidos pelo CMPC – Emanoelli informa que foi
expedido pelo CMPC ofício ao COMTUR – Conselho Municipal de Turismo com parecer favorável,
aprovados pelos conselheiros do CMPC na última reunião a solicitação Teatro Municipal para a
realização do “Acordeom Festival 2016”. 11 - Limpeza e restauro painéis da Praça Coronel
Bertaso - a conselheira Sandra Toffolo informa aos conselheiros que em visita com os alunos da
Universidade do Idoso/ Unoesc verificou-se que os murais esculpidos da Praça Coronel Bertaso
estão com acúmulo de sujeira e precisam também de uma restauração, fotos foram apresentadas
para que os conselheiros pudessem ter uma prévia da situação dos murais. 12 – a conselheira
Luciele Pompeo informa que essa é um preocupação antiga da Secretaria de Cultura e que há mais
de um ano foi feito contato com artista da obra José Cura para que o mesmo venha realizar o
serviço de restauração da obra, porém o artista se encontra na Argentina e até o momento não foi
possível a sua vinda a Chapecó. 12 – Fica decidido pelos conselheiros que será encaminhado a
Secretaria de Cultura – SECUL pedido para contato novamente com o artista José Cura. 13 –
Sandra ainda coloca que é preciso verificar a manutenção de outras obras como, por exemplo, os
painéis localizados na Rodoviária de Chapecó. 14 – Luciele informa que a equipe de patrimônio da
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SECUL está levantando tecnicamente essas questões de restauração e manutenção das obras na
cidade. 15 – Após discussão e análise do assunto relacionado as obras de artes do município o
grupo decide encaminhar a SECUL pedido para que o Setor de Patrimônio apresente ao CMPC um
relatório da situação das obras de artes do município e também sugestão ao Setor de Artes Visuais
para realizar edital que possibilite um rodízio de obras de arte em diferentes espaços do município,
como aeroporto, rodoviária, universidades. 16 - Informativos da Secretaria de Cultura – Emonoelli
em nome da Secretária de Cultura Roselaine Vinhas que justificou sua ausência por motivos de
saúde, traz a proposta do Sr. Luciano Buligon prefeito de Chapecó para realocação do “Monumento
Índio Condá” para frente do Centro de Cultura e Eventos. 17. Decorrida a discussão e análise da
proposta, os conselheiros aprovam a sugestão de realocação do “Monumento Índio Condá” para
frente do Centro de Cultura e Eventos com a ressalva de que o monumento venha acompanhado de
uma placa com informações do propósito obra de arte e sua ligação direta com a Arena Condá. 18 Assuntos gerais – Emanoelli inscreve conselheiros que desejam manisfestar-se. 19 – A conselheira
Neyla Caramori parabeniza a Escola de Artes e a SECUl pela realização da Semana da Música nos
dias 13 a 16 de julho. 20 – Emanoelli informa que a Semana da Música foi muito boa e que contou
com a participação da comunidade nos shows inclusive com lista de espera. Emanoelli convida
todos os conselheiros para o show nesta noite de sábado dia 16 com o artista Alegre Corrêa. 21 – A
vice presidente do CMPC Márcia Moreno disse que seria interessante uma agenda mensal com
eventos do CCE e da SECUL. 22 – Luciéle explica que é difícil, pois a agenda da SECUL é uma e
do CCE é outra. 23 – A conselheira Camila Pazzim disse que como ex-servidora da SECUL é um
anseio antigo da SECUL que as duas agendas andem juntas, e que agora com o site da SECUL
facilitou o acesso a agenda de eventos da SECUL. 24 – Emanoelli enfatiza a importância da
divulgação dos eventos por meio eletrônico e redes sociais. 25 – Luciéle informa que durante o
período eleitoral por normas eleitorais o site da SECUL foi desativado, tão logo esse período passe
será ativado e alimentado. 26 – Emanoelli informa que a reunião da Comissão para o Projeto de
Reconhecimento Mérito Cultural foi produtiva e serão dados os encaminhamentos necessários. 27 –
Neyla informa que a reunião realizada no mês de junho com a Comissão de Incentivo a Lei de
Cultura foi eficiente e que de acordo com o andamento dos trabalhos serão repassadas maiores
informações. 28 – Emanoelli informa e convida os conselheiro sobre a 12ª Maratona Fotográfica
realizada pela Escola de Artes de Chapecó que acontecerá no dia 07/08/16, evento que faz parte do
calendário oficial de aniversário do município. Informa também sobre a 2ª Mostra de Dança Infantil A
noite é uma criança que acontecerá nos dias 06 e 07 de agosto em Chapecó com cursos de
formação em dança oferecidos gratuitamente na Escola de Artes de Chopecó. 29 – A conselheira
Tammy Signore relata que observou pessoas tentando tirar fotos em frente ao monumento
Desbravador e que o totem “Sou bem Chapecó” continua no local e questiona como está o
encaminhamento feito pelo CMPC para a realocação do totem. 30 – Luciéle informa que o
documento enviado pelo CPMC não teve resposta e que será agendado com a secretária Roselaine
Vinhas e presidente do CPMC Emanoelli Capello uma reunião com o diretor da RICTV. 31 – A
conselheira Leila Tosi convida todos para a final do “Oratória nas Escolas” que acontecerá no dia 19
de agosto no CCE, programa da JCI em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura
Municipal. 32 – A conselheira Caroline Miotto Pecini informa que será realizado em outubro na
programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca o lançamento do Gibi Oratória nas
Escolas na Biblioteca Pública Municipal Neiva Maria Andreatta Costella. 33 – A presidente Emanoelli
finaliza a reunião do CMPC e agradece a presença de todos. Deu-se por encerrada a reunião quinta
de dois mil e dezesseis do Conselho Municipal de Política Cultural, sendo que eu, Caroline Miotto
Pecini, lavrei a presente ata, e os presentes assinaram a lista de presença anexa.
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