MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (006) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL,
REALIZADA NO DIA QUINZE DE AGOSTO 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 treze horas e trinta minutos do dia
quinze de agosto 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; Ofícios
recebidos pelo CMPC; Ofícios expedidos pelo CMPC; Árvores Paineiras atrás do Museu de
História e Arte de Chapecó; Carta entregue ao prefeito Sr. Luciano Buligon dia 04 de Agosto
"Ouvindo Nosso Bairro"; 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 – Pela quantidade
de conselheiros presentes a reunião não tem córum, então será somente de cunho informativo, sem
votações e deliberações por este motivo a ata reunião anterior fica para aprovação em reunião
seguinte. 5 - Solicitações de uso do Teatro Municipal: A presidente Emanoelli Capello informa
que foram recebidas 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 a realização da segunda edição na cidade de Chapecó
do evento Mostra de Dança Infantil A noite é uma criança. 6 – Segundo pedido: para o evento Rock
de Galpão proveniente da cidade de Porto Alegre. 7- Impossibilitados pelo córum de aprovação das
solicitações de uso do Teatro Municipal, encaminha-se a solicitação da Mostra de Dança Infantil A
noite é uma criança para deliberação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR com reunião
agendada para o dia seguinte, dezesseis de agosto, visto que a proposta da solicitação é que o
evento aconteça nos dias 16 e 17 de setembro e a próxima reunião do Conselho Municipal de
Política Cultural está agendada para dia 21 de setembro. 8 - A segunda solicitação será analisada e
votada na próxima reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, observa-se também que a
secretaria do CMPC entrará em contato com o solicitante da proposta para maiores informações
sobre o evento, pois a solicitação está informações incompletas. 9 – Fica como sugestão para
próxima reunião do CMPC elaborar um formulário a ser preenchido pelo solicitante de uso do Teatro
Municipal de acordo com o decreto 24.076 com o intuito de padronizar as informações sobre as
propostas dos eventos. 10 - Ofícios recebidos pelo CMPC: indicação de nova representante dos
produtores culturais do Sistema “S” Daniela da Silva para compor o CMPC em substituição a Marilia
Gomes Henrique. 11 - Ofícios expedidos pelo CMPC: ofício agradecendo e solicitando a utilização
da Sala de Reuniões do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês – CCE para as reuniões
do CMPC para o Senhor Marafon diretor do CCE. Ofício para Senhora Secretária de Cultura
Roselaine Vinhas solicitando contato com o Senhor Jose Cura artista dos Murais da Praça Coronel
Bertaso para serviços de restauração da obra acima referida. Ofício para Senhor prefeito de
Chapecó Luciano Buligon emitindo parecer favorável do CMPC para realocação do monumento
“Índio Condá” para frente do CCE. Ofício ao Setor de Patrimônio da Secretaria de Cultura solicitando
relatório da situação de conservação das obras de arte do município de Chapecó. Ofício ao Setor de
Artes Visuais da Secretaria de Cultura sugerindo a viabilidade de elaboração de um edital que
possibilite o rodízio de obras de artes por deferentes espaços do município. Ofício a gerente unidade
SESC Chapecó Senhora Vanderlea Silva solicitando novo representante dos produtores culturais do
Sistema “S”. 12 - Árvores Paineiras atrás do Museu de História e Arte de Chapecó: A Secretaria
de Cultura Roselaine Vinhas informa aos conselheiros presentes que existem duas árvores paineiras
localizadas atrás do Museu de História e Arte de Chapecó que vem causando danos na estrutura do
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prédio, principalmente no telhado, pois seus galhos batem constantemente, tirando telhas. Foi
encaminhado solicitação de remoção das árvores para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e
Meio Ambiente da Prefeitura de Chapecó retornou sinalizando que estas árvores são centenárias e
não podem ser removidas, sugeriu a poda mais incisiva dos galhos para minimizar os danos na
estrutura do prédio que abriga o Museu de História e Arte que é tombado pelo município como
patrimônio cultural, porém a poda já foi feita e mesmo assim o problema continua.. Na próxima
reunião do CMPC será colocado novamente em pauta o assunto para deliberar se assim for da
vontade de todos os conselheiros um ofício para a Secretária de Desenvolvimento Rural e Meio
Ambiente solicitando um estudo e visita técnica junto da equipe de Patrimônio da Secretaria de
Cultura. 13 - Carta entregue ao prefeito Sr. Luciano Buligon dia 04 de Agosto "Ouvindo Nosso
Bairro": o conselheiro Gustavo Pereira Malfatti esclarece e pede desculpas aos conselheiros do
CMPC sobre a carta entregue ao prefeito Sr. Luciano Buligon dia 04 de agosto no “Ouvindo Nosso
Bairro” do segmento cultural. A carta foi elaborada por um grupo de pessoas que trabalham juntos
na Secretaria de Cultura e, diariamente, discute sobre as necessidades, fragilidades e planos às
diversas áreas envolvidas com a cultura do município. Porém, como toda boa intenção tem falha, e a
urgência em fazer o documento exigia presteza de informações, acabou-se elaborando o documento
apenas com os setores presentes na secretaria. Sem intenção maldosa, não se coletou as
informações relativas às necessidades da Escola de Artes, por exemplo. Intuitivamente, esperava-se
que a própria Escola de Artes levasse suas questões, que foi o que aconteceu no ato da reunião.
Como era um documento elaborado por funcionários de dentro da secretaria, em conversa pósdocumento pronto, resolvemos que não seria interessante que esse fosse lido por alguém de dentro
da secretaria. Tomamos ciência de que um dos membros do CMPC se faria presente na SECUL na
tarde da reunião. Foi então que tomamos a iniciativa de convidá-lo a ler a carta. Ressalta-se, não foi
senão uma iniciativa para organizar algumas ideias dos diversos setores. Infelizmente, iniciativa com
falhas. No entanto, entende-se que a própria reunião sanou as lacunas do documento, pois que,
tanto os apontamentos da Escola de Artes quanto de outros setores não contemplados na carta
foram verbalmente expostos pelos presentes durante a reunião. 14 - Informativos da Secretaria de
Cultura: em reposta ao ofício encaminhado para contato com o artista Jose Cura, Roselaine informa
que tentou por diversas vezes contato com o artista e não obteve êxito, solicita ao CMPC mais prazo
para insistir no contanto com o artista. 15 – Roselaine convida todos os conselheiros para as
exposições que estão acontecendo nas Galerias Dalme Rauen com Exposição de Marco Antonio
Stello e Galeria do Centro de Cultura e Eventos com exposição de Antônio Chiarello. 16- Gustavo
Malfatti convida todos os conselheiros para prestigiar 14º Encontro Sul-Brasileiro de Coros
Universitários e 8º Encantar - Encontro Municipal de Coros nos dias 20 e 21 de agosto. 17 –
Roselaine convida todos para prestigiar nos dias 26, 27 e 28 de agosto o Festival Internacional de
Coros. 18 – Emanoelli agradece Joelmir e a Associação de Cinema e Vídeo de Chapecó e Região Cinelo pela parceria na exibição de curtas na Escola de Artes. 19 – Roselaine informa e convida
todos para a reabertura do Memorial Paulo de Siqueira que acontecerá dia 30 de agosto e também
para a reabertura do Museu Antônio Selistre de Campos no dia 31 de agosto. Roselaine ainda
convida para as comemorações do aniversário do município de Chapecó no dia 25 de agosto. 20 –
Roselaine informa o aporte de R$350,000 da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó para a construção
do Museu dos Balseiros. 21- Joelmir fala sobre o documento que está sendo elaborado pela
comissão indicada pelo CMPC sobre a lei de financiamento a cultura. 22- Neyla diz que esse
documento será encaminhado ao CMPC para conhecimento de todos os conselheiros, sobre o
andamento deste trabalho. 23 – Emanoelli informa aos conselheiros que o Regimento Interno do
CMPC foi publicado em forma de decreto no dia 14 de julho de 2016.A presidente Emanoelli da por
encerrada a sexta reunião 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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