MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (003) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL,
REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSETE NA SALA DE
REUNIÕES DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NES.
1 – Por convocação da Presidente Sra. Emanoélli Capello, a partir das treze horas do dia
vinte e oito de abril de dois mil e dezessete, realizou-se reunião ordinária do Conselho
Municipal de Política Cultural, na Sala de reuniões do Centro de Cultura e Eventos Plínio
Arlindo De Nes 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, Lei do Fundo Municipal de Cultura,
Lei de Patrimônio, Informativos da Secretaria de Cultura, assuntos gerais. – A presidente
Emanoélli Capello cumprimenta e dá às boas vindas aos conselheiros e agradece a presença
de todos nesta reunião. 3 - Aprovação da ata da reunião anterior: fica aprovada pelos
conselheiros a ata da reunião anterior. 4- Solicitações de uso do Teatro Municipal: Escola
Espaço Dança; Ministério Vinho Novo às Nações, evento: Espetáculo de teatro “O Reino de
Aspan; Deivison Maicon Garcia, evento: “A noite é uma criança – 3ª Mostra de Dança Infantil
de Chapecó”; Base Produtora, evento: “Espetáculo Rock InConcert – AC/DC e GUNS N
ROSES cover”; e Base Produtora, evento: “Espetáculo Legião Urbana – 16 anos”. Após
análise das solicitações de uso do Teatro Municipal o CMPC emite os seguintes pareceres:
Escola Espaço Dança: encaminhar documentação completa que possibilite a análise do
Conselho; Ministério Vinho Novo às Nações, evento: Espetáculo de teatro “O Reino de Aspan:
Aprovado com a taxa de manutenção; Deivison Maicon Garcia, evento: “A noite é uma criança
– 3ª Mostra de Dança Infantil de Chapecó”: Reprovada a solicitação dos 6% do valor da
bilheteria e o CMPC sugere ao proponente que seja feito o pagamento da taxa de
manutenção do Teatro Municipal para o dia do evento e que o dia da montagem tenha
isenção das taxas de locação e manutenção; Base Produtora eventos: “Espetáculo Rock
InConcert – AC/DC e GUNS N ROSES cover” e “Espetáculo Legião Urbana – 16 anos”:
Reprovada a solicitação dos 6% do valor da bilheteria; Conselho aprova com o pagamento da
taxa de locação do espaço. 5 - Lei do Fundo Municipal de Cultura: Após intensa discussão
acerca da legislação do Sistema de Financiamento à Cultura de Chapecó, ficou definida pelo
pleno que é necessária uma assessoria jurídica específica para orientar qual é a melhor forma
de organizar esta lei e depois encaminha-la para as demais instancias. Roselaine fará o
contato com a assessoria jurídica da FECAM para verificar a possibilidade de orientação
específica para a legislação citada. O encaminhamento proposto foi aprovado pelos
conselheiros, sendo esta a melhor forma de se estabelecer uma política de financiamento na
área da cultura com a maior segurança dos encaminhamentos. 6 - Lei de Patrimônio:
Roselaine informa que já existe uma legislação para tratar da temática apresentada, que se
trata da Lei 6580 de 23 de Maio de 2014, porém esta lei não foi regulamentada naquela
oportunidade. Cita ainda a importância e a urgência dos encaminhamentos do decreto
principalmente e especialmente no ano do centenário do nosso Município. A sugestão de
encaminhamento é que o conselho trabalhe no decreto de regulamentação da lei 6580, que
nomeia uma comissão de Avaliação de Monumentos e Obras de Arte e Elementos
Informativos em Espaços Públicos. Uma prévia da minuta já foi elaborada pela equipe da
Secretaria de Cultura e será encaminhada por e-mail para que todos os conselheiros possam
realizar uma leitura minuciosa e fazer sugestões de alteração e ou melhorias no decreto para
que o mesmo seja analisado e aprovado na próxima reunião ordinária deste conselho. 7 Informativos da Secretaria de Cultura: Conselheira Luciéle relata que foram recebidas 102
projetos inscritos no Edital das Linguagens 2017, recorde de inscrições nesta modalidade de
edital, e que todos os procedimentos podem ser acompanhados no site da Secretaria de
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Cultura; A conselheira Damiana informou sobre o Festival Nacional de Teatro de Chapecó,
que terá uma programação diversa e extensa, convida a todos os conselheiros para prestigiar
e auxiliar na divulgação da programação. Conselheira Luciéle informa e convida aos demais
para participarem dos eventos que ocorrem e que são financiados pelo edital das linguagens
2015, que são: RIA I Mostra de Palhaçaria de Chapecó, Disfarçados – Teatro do Chapéu e
ZAB Trio; Conselheira Roselaine convida os conselheiros para participar do programa de
rádio Condá na Comunidade que acontece no Museu de História e Arte de Chapecó no dia 29
de Abril das 14h às 16h, fala ainda que a equipe da SECUL está trabalhando para organizar a
programação da Semana da Música 2017, que no programa arte cidadã houve uma
ampliação de atuação com a chegada da servidora Tammy, uma nova modalidade dentro da
dança é disponibilizada para a comunidade que é o ballet nos bairros de Chapecó. Roselaine
ainda comunica que o edital estadual de fomento (Elisabete Anderle)está com inscrições
abertas e solicita aos conselheiros uma articulação para divulgação aos artistas e produtores
de Chapecó, incentivando a inscrição de projetos. A presidente Emanoélli informa sobre os
eventos da Escola de Artes de Chapecó nas artes visuais e o dança Chapecó, informa
também que recebeu informação que durante as manifestações que ocorreram durante o dia
28 de Abril, alguns monumentos que estão localizados na área central de Chapecó foram
depredados por estudantes. Emanoélli relata ainda que esteve participando no I Fórum
Estadual de Conselhos Municipais de Cultura, que ocorreu em Florianópolis nos dias 11 e 12
de Abril de 2017, onde representou o Conselho Municipal de Politica Cultural de Chapecó
falando a atuação e organização deste órgão naquele evento. 8 -Assuntos gerais: A
conselheira Tammy convida todos para participar do dia da dança que haverá uma
intervenção coletiva com vários profissionais e alunos de dança no calçadão de Chapecó a
partir das 10h do dia 29 de Abril. O conselheiro Joelmir, solicita que tanto o conselho quanto a
secretaria busquem informações de quanto a “cultura” movimenta de impostos no município,
que seja solicitado ao órgão competente este levantamento, para que possamos ter noção do
quanto gira em torno da economia criativa do nosso município. A conselheira Daniela, fala da
programação do SESC, das parcerias realizadas para os eventos do Edital das Linguagens e
também com o Festival de Teatro, do concurso de dramaturgos. Daniela relata ainda sua
insatisfação pessoal em relação a participação da classe artística e produtores de Chapecó
nas programações tanto do SESC e outras tantas, pois a comunidade muitas vezes acessa
mais que os próprios artistas, relata ainda que este é um desabafo pois em vários projetos
promovidos pelo SESC ela vem percebendo essa situação e que isso à incomoda muito.
Emanoélli dá por encerrada a terceira 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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