MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (006) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL,
REALIZADA NO DIA DOZE DE SETEMBRO 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 do dia doze 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 do dia
dezesseis de julho; Aprovação da ata da reunião do dia quinze de agosto; Solicitações de
uso do Teatro Municipal; Ofícios recebidos pelo CMPC; Ofícios expedidos pelo CMPC;
Planilha para solicitação de uso do Teatro Municipal e demais salas do Centro de Cultura e
Eventos Plínio Arlindo De Nês; 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- Ficam aprovadas
pelos conselheiros as atas das reuniões anteriores. 5 - Solicitações de uso do Teatro Municipal:
A presidente Emanoelli Capello informa que foram recebidas três 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. 6 – Emanoelli abre para votação a
solicitação da Academia Trainning Park para o espetáculo de encerramento de ano do Grupo
Expressão do Ritmo. O valor previsto para comercialização dos ingressos é de R$40,0(inteiro) e
R$20,00 (estudante e idoso). 7- Após analise e discussão da solicitação a mesma é aprovada pelos
conselheiros. 8 – O conselheiro Gustavo Gisi sugere organizar em uma planilha para cada
solicitação de uso do Teatro o parecer das votações dos conselheiros. 9 – Emanoelli coloca em
votação a solicitação da Associação dos Senegaleses de Chapecó em parceria com o Grupo
Musical África Diamono para realizar um show musical com músicas africanas e senegalesas no dia
vinte e dois de setembro no Teatro Municipal com valor de R$20,00 o ingresso, sendo que os
recursos arrecadados serão enviados a ONG AWA que cuida de crianças e situação de
vulnerabilidade social no Senegal. 10 – Após analise do pedido os conselheiros, emitem parecer
favorável a realização deste evento no Teatro Municipal. 11- Pedido de utilização do Teatro para a
realização da segunda edição na cidade de Chapecó do evento Mostra de Dança Infantil A noite é
uma criança. 12 – Posteriormente a analise os conselheiros aprovam a solicitação para o evento A
noite é uma criança. 13- Ofícios recebidos pelo CMPC: não houveram ofícios recebidos pelo
CMPC neste último mês. 14- Ofícios expedidos pelo CMPC: ofício à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Turismo solicitando estudo minucioso de revisão do decreto 24.076
de 2011 sobre a utilização do Teatro Municipal que prevê o repasse de 6% da bilheteria arrecadada
para subsidiar os custos do local para a realização do evento. 15 – Roselaine Vinhas Secretária de
Cultura irá agendar conversa com o Secretário Sr.Diógenes Lang para tratar do assunto também.
16 - Planilha para solicitação de uso do Teatro Municipal e demais salas do Centro de Cultura
e Eventos Plínio Arlindo De Nês: conforme foi discutido na última reunião do dia quinze de agosto
ficou como sugestão elaborar uma planilha/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. 17- É apresentado aos conselheiros uma proposta inicial da planilha.
Decorrida a analise e discussão de quais informações devem constar na planilha fica aprovada a
seguinte estrutura: Nome do proponente; Contrato social; Responsável legal pelo contrato; Contatos
de e-mail e telefone; Data de entrada; Data de saída; Espaços a serem utilizados no Centro De
Cultura e Eventos (citam-se o Teatro Municipal, Salão Nobre Nelson Galina, Sala Eli Camargo, Sala
Welcy Canals, Sala Agostinho Duarte, Sala Cyro Sosnoski, Camarins e Salas de apoio); Observação
que a Galeria de Artes é ocupada via edital; Há cobrança de ingresso; Valores do ingresso; Release
1

do evento; Histórico do proponente. 18 – O conselheiro Sergio Paulo Ribeiro sugere que seja
enviado um ofício a Administração do Centro de Cultura e Eventos para reforçar a importância das
vistorias antes e depois de cada evento, visando a conservação do patrimônio público e as despesas
geradas pelos danos ao imóvel. 19 – A conselheira Neyla Caramori concorda com Paulo e reforça
também a elaboração deste documento. 20 – Fica aprovado por todos os conselheiros o envio deste
ofício a Administração do Centro de Cultura e Eventos. 21 – A planilha será disponibilizada no site
da Secretaria de Cultura, na Administração do Centro de Cultura e Eventos e encaminhada por email quando solicitada. 22- Informativos da Secretaria de Cultura: A conselheira Grasieli Canelles
Bernardi convida todos os conselheiros para prestigiar o Espetáculo Plurais do Programa Arte
Cidadã no dia vinte e um de setembro às 20h no Centro de Cultura e Eventos. 23 – Roselaine
reforça o convite e salienta que o espetáculo do Programa Arte Cidadã é um momento muito
especial para a Secretaria de Cultura, visto que este programa atende atualmente dezesseis
comunidades e bairros de forma gratuita e que é muito gratificante poder apreciar o resultado dos
trabalhos nesta noite. Roselaine também informa que o Museu de História e Arte ainda passa por
alguns entraves na sua obra o que está ocasionando o atraso de reabertura do Museu, tão logo
estejam acertadas estas pendências o Museu reabrirá. O Memorial Paulo de Siqueira também deve
reabrir dentre alguns dias, estão sendo ajustados os serviços de lixar o chão e uma infiltração.
Roselaine informa que está em tratativa junto ao Ministério Público a questão de acessibilidade nos
prédios públicos atualmente sessenta e dois prédios utilizados pela administração pública que
precisam passar por revisões e possíveis adequações. O procurador que acompanha o caso
também entende que os prédios históricos tenham um olhar diferenciado, para não prejudicar sua
estrutura, como é o caso do Museu de História e Arte. 24 – Emanoelli convida todos para visitar na
Escola de Artes a Exposição da Maratona Fotográfica e também convida para dia sete de outubro
prestigiar a apresentação da área de música da Escola de Artes no Centro de Cultura e Eventos. 25
– Grasieli lembra os conselheiros que de dezessete a vinte cinco de setembro acontece o
Acampamento Farroupilha. 26 – A conselheira Aline Bertoncello convida todos para a décima
Primavera dos Museus de dezenove a vinte e três de setembro e palestra sobre os cem anos do
Contestado no dia vinte e um de setembro às 19:30h no Centro de Memória do Oeste Catarinense.
27 – O conselheiro Flávio Pansera convida todos para o lançamento do livro de poesias intitulado
Provocações da escritora Eliane Hüning dia oito de outubro às 19:30h no Bookafé. 28 – A
conselheira Daniela da Silva agradece a acolhida dos conselheiros, sendo essa a primeira reunião
que participa como representante do “Sistema S” e enfatiza que vem com vontade de auxiliar nas
realizações culturais no município de Chapecó. Daniela convida todos para prestigiar a oficina de
Recortes de Paisagens com Fernando Weber dias quatorze e quinze de setembro no SESC
Chapecó. Nos dias vinte e três e vinte e quatro no Teatro do SESC acontecerão apresentações de
moda de viola. 29 – Roselaine referenda a vinda da conselheira Daniela e o trabalho que o SESC
Santa Catarina realiza na área cultural pelo estado. Roselaine informa que o projeto da caixa cênica
para o Teatro Municipal está em andamento e o Dança Chapecó 2017 e o Festival Nacional de
Teatro estão cadastrados no projeto Caixa Cultural. As obras do Museu dos Balseiros foram
retomadas após liberação da Marinha e Ministério da Cultura. Roselaine ainda informa que nos
últimos dias esteve em visita pelo Congesc – Conselho de Gestores Municipais de Cultura de Santa
Catarina na UDESC e no BADESC em busca de parcerias culturais para os municípios catarinenses,
inclusive Chapecó que é um pólo cultural no estado. 30 – A conselheira Daniela salienta que já está
previsto no plano de trabalho de 2017 do SESC Chapecó a vinda de uma exposição do BADESC e
desde já fica aberta a parceria com a Secretaria de Cultura. 31 – A conselheira Neyla agradece a
todos os convites culturais e justifica sua ausência nos dias sete e oito de outubro. 32 – A
presidente Emanoelli da por encerrada a sétima 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.

2

