MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (002) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL,
REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE NA
SECRETARIA DE CULTURA.
1 – Por convocação da Presidente Sra. Emanoélli Capello, a partir das reze horas do dia vinte
e três de março de dois mil e dezessete, realizou-se a primeira reunião do ano de dois mil e
dezessete do Conselho Municipal de Política Cultural, na Sala de reuniões do Centro de
Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês 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; Novos representantes do CMPC; Edital de chamamento
público para vagas da sociedade civil no CMPC; Solicitações de uso do Teatro
Municipal; Acréscimo de campo na planilha de uso do Teatro Municipal; Projeto de lei
monumentos e obras de arte em espaços públicos; Tombamento do desbravador,
ações efetivas e encaminhamentos; Lei do Fundo Municipal de Cultura; Informativos da
Secretaria de Cultura; Cronograma de reuniões; Assuntos gerais. 3 – Por motivos de
saúde a Presidente do Conselho Municipal Emanoélli Capello não se fazer presente nesta
reunião do CMPC. A Vice-Presidente Márcia Moreno justificou sua ausência em virtude de
convocação para reunião na sua instituição de trabalho. Diante destes fatos, Roselaine
Vinhas da as boas vindas aos conselheiros e coloca a condução da reunião a disposição dos
membros do CMPC, todos os conselheiros aprovam que Roselaine faça a condução da
reunião. 4 – Novos representantes do CMPC: Roselaine apresenta os novos representantes
do CMPC. Alexandra Fornazari, Gerente de projetos e eventos, titular nato, setorial poder
público SECUL. Isabelle Teissa Volatao Silva, suplente, setorial poder público SECUL.
Katiuscia Migliavacca, titular, setorial poder público SECUL. Ivandra Matiassi que justificou
sua ausência, em substituição de Leila Claudia Maciel Tose, titular, setorial poder público
SEDUC. 5 - Aprovação da ata da reunião anterior: fica aprovada pelos conselheiros a ata
da reunião anterior. 6 - Edital de chamamento público para vagas da sociedade civil no
CMPC: Roselaine informa aos conselheiros que será realizado edital de chamamento público
para vagas da sociedade civil no CMPC que não foram preenchidas na última eleição. Assim
que pronto edital será comunicado via e-mail aos conselheiros. 7 - Solicitações de uso do
Teatro Municipal: Academia Training Park, evento: II Mostra da Dança Família Expressão do
Ritmo; Classifacil Promoções e Comunicações LTDA, evento: Risos & Comedias – Marquito &
Xaropinho; Bravo Academia Musical, evento: Recital de Música com alunos da Escola;
Deivison Maicon Garcia, evento: A Noite é uma criança. Após análise das solicitações de uso
do Teatro Municipal o CMPC emite os seguintes pareceres: Academia Training Park:
Aprovado de acordo com o de decreto 24.076 que prevê o repasse de 6% do total da
bilheteria arrecadada para subsidiar os custos do local. Classifacil Promoções e
Comunicações LTDA: Aprovado de acordo com o anexo II do decreto 25.346 eventos
artístico-culturais promovidos por artistas ou companhias não estabelecidas no Município de
Chapecó. Bravo Academia Musical: Aprovado de acordo com o de decreto 24.076 que prevê
o repasse de 6% do total da bilheteria arrecadada para subsidiar os custos do local. Deivison
Maicon Garcia: Solicita-se planilha de custos e receitas para reavaliar em próxima reunião do
CMPC. 8 – Roselaine compartilha com o grupo que por diversas vezes a Prefeitura Municipal
de Chapecó e a Secretaria de Cultura foram procuradas para apoiar a realização de concurso
Miss e Mister em Chapecó. Após debate a cerca do assunto, o CMPC decide emitir uma
resolução afirmando que o Conselho Municipal de Política Cultural não reconhece concurso
de Miss e Mister como evento cultural e por este motivo não é apoiador no evento. Fica
decidido que esta resolução será estrutura em texto, repassada via e-mail aos conselheiros e
ao COMTUR. 9 – Acréscimo de campo na planilha de uso do Teatro Municipal: a
1

conselheira Caroline Miotto Pecini solicita aos conselheiros opinião em relação ao acréscimo
do campo “Parecer emitido pelo CMPC” na planilha de utilização do Teatro Municipal, todos
os conselheiros aprovam, posterior modificação da planilha será enviada aos conselheiros por
e-mail.10 - Projeto de lei monumentos e obras de arte em espaços públicos: Roselaine
explana ao grupo sobre as constantes solicitações de intervenções aos monumentos e obras
de arte em espaços públicos, além de manifestos que se apropriam destes espaços de forma
não adequada. Fica decidido que uma comissão irá tratar da elaboração de um projeto de lei
para proteger monumentos e obras de arte em espaços públicos e apresentará trabalhos na
próxima reunião. A comissão será composta pelos seguintes: conselheira Isabelle que
também é museóloga da Secul, conselheiro Joelmir Zanette, funcionários do setor de
Patrimônio da Secul: Cledir Girotto, Eduardo e Ricardo. 11 - Tombamento do desbravador,
ações efetivas e encaminhamentos: este assunto ficou tratado juntamente com o assunto
anterior do projeto de lei para monumentos e obras de arte em espaços públicos. 12 - Lei do
Fundo Municipal de Cultura: a comissão formada no mês de abril do ano de dois mil e
dezesseis irá retomar os trabalho a respeito dos encaminhamentos da Lei do Fundo Municipal
de Cultura. Comissão: Secretária de Cultura, Gerente de Cultura e os conselheiros Joelmir,
Neyla, Emanoelli, Giovana e Aline. Lembrando que Giovana Weber Farina não faz mais parte
do CMPC. 12 - Informativos da Secretaria de Cultura: Roselaine informa que foram
chamados novos instrutores e servidores dos concursos públicos para assumirem funções na
Secul. Joelmir salienta que seria muito importante a Secul contar com um profissional do
audiovisual para organizar fontes de informação nesta área, constituir museu audiovisual do
munícipio, que ainda não conta com estes serviços. Roselaine informa que os editais das
Galerias de Artes Municipais encerraram suas inscrições e somente a Galeria Municipal de
Artes Dalme Grando Rauen ficou com uma lacuna de exposição. Edital do Festival Nacional
de Teatro está fechado, já com os resultados da seleção. Grupos de teatro de Chapecó
mobilizaram-se e estão entre os selecionados. Roselaine ainda destaca a parceria do SESC
no Festival Nacional de Teatro deste ano. O Edital das Linguagens foi republicado e encerra
as inscrições no dia vinte de abril. Roselaine informa a todos que no dia vinte de março foi
inaugurada Galeria Acervo Escola de Artes. No dia vinte e quatro de março será aberta a
exposição “Entre pontes e pinguelas” na Galeria Dalme Rauen. Nesta mesma data
acontecerá a formatura dos alunos da Escola de Artes. O conselheiro Sergio Paulo Ribeiro
informa que o Centro Unificado de Artes e Esportes – CEU recebeu programações oriundas
do Edital das Linguagens e neste próximo final de semana recebe o espetáculo “ Dessas
interrupções” também oriundo do Edital das Linguagens. Caroline convida todos para
participar do “Compartilhando Leitura” na Biblioteca Pública Municipal Neiva M. A. Costella no
próximo dia vinte e oito de março as dezenove horas. Isabelle convida todos para prestigiar a
exposição “Evidentemente com a Chapecoense” no Museu de História e Arte, também
informa que em abril acontecerá um oficina sobre a Guerra do Contestado no Museu de
História e Arte. 13 -Assuntos gerais: A conselheira Ulmara Spagnol apresenta o gerente de
empreendedorismo Dionafer Alves e informa os conselheiros que foi dado início oficialmente a
organização da Efapi deste ano. A conselheira Daniela da Silva distribui aos conselheiros
agenda de eventos SESC para o mês de abril e convida todos para prestigiar a programação.
Daniela salienta que é muito importante potencializar as parcerias entre Secul e Sesc para
aumentar o acesso aos espetáculos de teatro, exposições, enfim a programação cultural da
cidade. O conselheiro Nelson Krombauer faz convite a todos para acompanhar as
programações do CTG’s na cidade que neste ano de centenário terão grandiosas
programações. Roselaine presidente do Conselho Estadual de Cultura, informa a todos sobre
a realização da reunião descentralizada do Conselho Estadual de Cultura na cidade de
Tubarão no próximo dia vinte e oito de março. Roselaine explica que de acordo com
regimento interno do CMPC um conselheiro da sociedade civil tem direito a participar com
custeio da Prefeitura Municipal de Chapecó do I Fórum de Conselhos de Cultura nos dias
onze e doze de abril em Florianópolis. Este Fórum tem como objetivo reunir e capacitar
gestores e presidentes dos Conselhos Municipais de Cultura, atualmente Santa Catarina
conta com setenta conselhos formados e cinquenta em formação. 12. Cronograma de
reuniões: fica decidido que a próxima reunião do CMPC será no dia vinte e seis de abril
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às treze horas na sala de reuniões do CCE. Roselaine Vinhas da por encerrada a segunda
reunião de dois mil e dezessete 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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