MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (007) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL, REALIZADA NO DIA QUATORZE DE JULHO DE DOIS MIL E
DEZESSETE NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE CULTURA E
EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NÊS.
1 – De acordo com a convocação da Secretária de Cultura Roselaine Vinhas em virtude da vacância das vagas de presidente e vice-presidente - a partir
das treze horas do dia quatorze de julho de dois mil e dezessete, realizou-se a
sétima reunião 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) e demais artistas e
convidados cujas assinaturas constam na lista de presença. 2 – A pauta do dia
previa: Apresentação de representante da área do Ensino Superior; Novo
formulário de Solicitações de Teatro; Solicitações de Teatro; Monumento
centenário – esclarecimentos sobre processo no Ministério Público;
Comissão de avaliação de obras de arte; Lei do Fundo Municipal de
Cultura; Definição de data e local para homenagear os prefeitos que
contribuíram no desenvolvimento da Cultura de Chapecó; Decreto de
utilização do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês;
Informativos da Secretaria de Cultura; Eleição para presidente e vicepresidente; Assuntos gerais. 3 – A conselheira e Gerente de Cultura Luciéle
Pompeo solicita aos conselheiros presentes se alguém deseja conduzir a
reunião visto a vacância das vagas de presidente e vice-presidente, todos
aprovam que a mesma faça a condução. Luciéle Pompeo informa que fará a
condução da reunião até a chegada da Secretária de Cultura Roselaine Vinhas
que está retornando de uma palestra no colegiado da AMEOSC – Associação
de Munícipios do Extremo Oeste de Santa Catarina em São Miguel do Oeste. 4
– Luciéle Pompeo faz a leitura das justificativas de ausência dos conselheiros.
5 Apresentação de representante da área do Ensino Superior, Luciéle
Pompeo apresenta a nova conselheira, representante da setorial do ensino
superior, Soraya Aparecida Rocha Câmara que substitui Emanoélli Capello. 6 –
Novo formulário de Solicitações de Teatro, Luciéle Pompeo apresenta aos
conselheiros a nova planilha elaborada para pedidos de uso do Teatro
Municipal que são analisados pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
Após algumas observações acréscimos de informações a planilha é aprovada
pelos conselheiros presentes. 7 – Solicitações de Teatro. Solicitação 1:
Proponente: Mais Além Produções Artísticas LTDA. Nome do evento: Acústicos
RS em SC. Data do evento: 06/04/2018. Solicitação do proponente: Isenção
total de pagamento das taxas de locação e de manutenção. Parecer do
Conselho: Pagamento somente da taxa de manutenção. Solicitação 2:
Proponente: Associação Coral de Chapecó. Nome do evento: Festival
Internacional de Corais – Centenário de Chapecó e Gracias Hermanos
Colombianos. Data do evento: 29/10/2017. Solicitação do proponente: Isenção

total de pagamento das taxas de locação e de manutenção. Parecer do
Conselho: Pagamento somente da taxa de manutenção. Solicitação 3:
Proponente: Leandro Panneitz. Nome do evento: 2º Acordeon Festival. Data do
evento: 28/10/2017. Solicitação do proponente: Pagamento de 6% do valor da
bilheteria e 4% de ISS conforme decreto nº 24.076. Parecer do Conselho:
Pagamento de 6% do valor da bilheteria e 4% de ISS conforme decreto nº
24.076. Solicitação 4: Proponente: Universidade Federal da Fronteira Sul –
UFFS. Nome do evento: Aquarela do Contestado. Data do evento: 28/08/2017.
Solicitação do proponente: Isenção total de pagamento das taxas de locação e
de manutenção. Parecer do Conselho: Pagamento somente da taxa de
manutenção. Solicitação 5: Proponente: Escola Espaço Dança. Nome do
evento: Espetáculo de Dança Final de Ano e 2ª Mostra Coreográfica de
Dança. Data do evento: A proponente solicitou de 05 a 09 de dezembro de
2017. O calendário de reservas da Administração do Centro de Cultura e
Eventos possui disponibilidade para 06 a 10 de dezembro de 2017, o Conselho
Municipal de Política Cultural não tem a atribuição de interferir no calendário de
reserva da Administração do Centro de Cultura e Eventos e segue a
disponibilidade de 06 a 10 de dezembro. Solicitação do proponente:
Pagamento de 6% do valor da bilheteria e 4% de ISS conforme decreto nº
24.076. Parecer do Conselho: Pagamento de 6% do valor da bilheteria e 4% de
ISS conforme decreto nº 24.076. 8 - Monumento centenário –
esclarecimentos sobre processo no Ministério Público: O conselheiro
Joelmir Zanette se reporta ao grupo para compartilhar que alguns conselheiros
– dentre esses, ele mesmo – foram chamados pelo Ministério Público para
prestar depoimento em relação ao monumento do centenário. Joelmir Zanette
solicita a conselheira e Secretária de Cultura Roselaine Vinhas do andamento
do inquérito cível e qual o conhecimento da mesma sobre o trâmite do
monumento e vinda do artista a Chapecó em janeiro deste ano. A conselheira e
Secretária de Cultura Roselaine Vinhas afirma que o seu conhecimento sobre o
andamento do inquérito cível é que a ex-presidente do CMPC Emanoélli
Capello deve ser ouvida pela promotora do Ministério Público dentro de alguns
dias e que por isso ainda não findaram-se as oitivas, sendo assim ainda não se
tem outros encaminhamentos. Em relação a trâmite do Monumento do
centenário, Roselaine Vinhas explana que a partir de dezembro do ano
anterior, em virtude da tragédia com a Chapecoense dezenas de artistas
procuram Chapecó, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura pois
desejavam homenagear a Chapecoense, quando muitos desses também
descobriram que Chapecó estaria neste ano completando 100 anos. Esse
artista do Monumento ao Centenário fez contato com a Chapecoense que o
levou até o prefeito. Roselaine Vinhas afirma que em umas das audiências
antes mesmo da tragédia envolvendo a Chapecoense com prefeito manifestou
o desejo de realizar um monumento alusivo ao centenário, mas que naquele
momento era apenas uma ideia, assim como tantas outras ideias
compartilhadas. Nesta oportunidade Roselaine Vinhas abordou a necessidade
de um processo público para a realização deste monumento. A mesma coloca
ainda que no mês de maio o artista veio com a proposta e que desta forma
soube que a ideia do Monumento se concretizava. 9 – O convidado Casemiro
Vitorino diz que como ex-presidente e ex-conselheiro do CMPC todas as
questões relacionadas a cultura passam pelo CMPC, o mesmo indaga por que
o prefeito não fez esta abordagem no CMPC visto que o recurso financeiro

sairia da pasta da Cultura. 10 – Roselaine Vinhas informa que neste momento
a verba não sairá da Secretaria de Cultura pois, a mesma não tem dotação
orçamentaria disponível. 11 – Casemiro Vitorino enfatiza que um dos objetivos
de sua participação em gestão anterior no CMPC foi para acabar com projetos
de balcão, o mesmo questiona se essa prática continuaria e como um artista
local que há pouco tempo se posicionou contra a Secretaria de Cultura, circula
em redes sociais o apoio do prefeito. 12 – Roselaine Vinhas afirma que são
fatos de rede social e que não tem outras informações sobre este fato. 13 – O
conselheiro Joelmir Zanette fecha o assunto a respeito do Monumento
esclarecendo que em nenhum momento questiona a homenagem e que
sempre manifestou interesse de como se deu os encaminhamentos dessa
questão junto ao CMPC. 14. Comissão de avaliação de obras de arte.
Joelmir Zanette coloca que os trabalhos desta comissão precisam ser
retomados encaminhados ainda nesta gestão do CMPC. 15. Lei do Fundo
Municipal de Cultura. Roselaine Vinhas pede compreensão, pois não houve
tempo hábil para um momento junto ao contador e jurídico do município para
análise da lei. Seria necessária a discussão da lei em duas reuniões no CMPC
com este fim, para sair do CMPC a minuta a ser encaminhada ao executivo e
em seguida ao legislativo. 16 – O conselheiro Gustavo Gisi pergunta se não
seria mais prático trazer o contador na reunião do CMPC para ganhar tempo.
17 – Roselaine Vinhas diz que o contador do município sempre tem se
colocado aberto a conversas e que poderia vir na reunião, irá encaminhar o
andamento dessa questão. 18 - Definição de data e local para homenagear
os prefeitos que contribuíram no desenvolvimento da Cultura de
Chapecó. Roselaine Vinhas sugere a data de 12/08 para a homenagem. Todos
os conselheiros aprovam e ficou definido o horário das 09h da manhã a
realizar-se na Escola de Artes de Chapecó. 19 - Decreto de utilização do
Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês. Roselaine Vinhas
informa que será encaminhado aos conselheiros por e-mail a sugestão de
alteração do decreto para leitura e considerações. 20 - Informativos da
Secretaria de Cultura. A conselheira Damiana de Melo entrega aos
conselheiros o calendário de eventos da Secretaria de Cultura para o mês de
julho e agosto. 21 - Eleição para presidente e vice-presidente. Roselaine
Vinhas solicita aos conselheiros presentes que manifestam o desejo de se
candidatar as vagas de presidente e vice-presidente, ou se há alguma chapa
formada, e que os candidatos realizem uma breve explanação da sua intenção
a candidatura. 22 – A conselheira Caroline Miotto Pecini se coloca à disposição
para a vaga de presidente motivada pela experiência e desafios enquanto
gestora da Biblioteca Pública Municipal Neiva M.A Costella despertou o sentido
de procurar contribuir mais no setor cultural do município. Além disso, a
candidata se propõe neste breve mandato de julho a novembro trabalhar nas
questões da lei de financiamento a cultura e lei de proteção as obras de arte e
patrimônio público. 23 – O conselheiro Joelmir Zanette se candidata a vaga de
vice-presidente, expondo que sempre acreditou que o tempo despendido ao
CMPC seja o mais produtivo possível, gostaria de compor a gestão do CMPC
trabalhando no que já vem colocando ao Conselho, nas lei de financiamento a
cultura e proteção as obras de arte e patrimônio público. 24 – Não havendo
mais candidatos às vagas e com a votação dos conselheiros presentes, ficam
preenchidas as vagas de presidente pela conselheira Caroline Miotto Pecini e
vice-presidente pelo conselheiro Joelmir Zanette. 25 - Assuntos gerais: a

conselheira Aline Bertoncello convida a todos e entrega a Secretária de Cultura
Roselaine Vinhas e CMPC o convite para o lançamento do livro Chapecó 100
anos: histórias plurais e exposição “Chapecó de ontem e hoje: imagens de uma
trajetória centenária. 26 – A conselheira Damiana de Melo informa aos
conselheiros que foi criado no site da Secretaria de Cultura um espaço para
com três “janelas” para a divulgação dos eventos. 27 – O conselheiro Joelmir
Zanette solicita a Secretária de Cultura Roselaine Vinhas informações a
respeito do Programa Ouvindo Nosso Bairro, especificamente se há alguma
devolutiva da reunião feita com o setor cultural para ouvir as demandas da
classe. Naquela oportunidade, enquanto representante da área audiovisual
colocou a necessidade de criação do Museu de Imagem e Som. 28 – Roselaine
Vinhas informa a Joelmir Zanette que as devolutivas estão sendo realizadas da
seguinte forma: são lidas as demandas que cada bairro/grupo apresentou e o
que foi até o momento encaminhado pela Prefeitura Municipal de Chapecó.
Roselaine Vinhas acredita que pelos moldes que vêm acontecendo o processo,
o setor cultural seja o último a receber um parecer, já que foi o último a ser
ouvido, mas que irá se apropriar de mais informações a respeito do calendário
de retorno do Programa. 29- A conselheira Daniela da Silva coloca a
disposição dos conselheiros a Agenda Cultural do SESC e convida a todos
para prestigiarem as atividades culturais do SESC em especial a palestra
“Articulação, comunicação e mobilização de recursos” por Jonaya de Castro de
20 a 28 de julho. 30 – Roselaine Vinhas informa que o Conselho Regional de
Biblioteconomia 14ª Região esteve em auto de constatação no dia 31 de maio
de 2017 na Biblioteca Pública. Posterior a fiscalização foi recebido ofício do
Conselho Regional de Biblioteconomia parabenizando a Administração Pública
Municipal pelo cargo de bibliotecário na Biblioteca Pública Municipal Neiva
Maria Andreatta Costella, Roselaine complementa que reconhecimentos como
este são muito importantes para a Secretaria de Cultura que ao longo destes
últimos anos vem trabalhando para compor o quadro técnico. Roselaine Vinhas
informa aos conselheiros que na data de 04 de julho entregou a gestão do
Conselho Estadual de Cultura. No ato de entrega foi encaminhado junto a
Assembleia Legislativa a minuta do Sistema Estadual de Cultura. Roselaine
Vinhas informa ainda que a conselheira Neyla Caramori assumiu como
membro do Conselho Estadual de Cultura, mandato de julho de 2017 a julho de
2019 e que a conselheira Luciéle Pompeo está na comissão de análise do
Edital Elisabete Anderle 2017. 31 – A conselheira e Secretária de Cultura
Roselaine Vinhas da por encerrada a sétima reunião 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.

