MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (008) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL, REALIZADA NO DIA QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E
DEZESSETE NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO DE CULTURA E
EVENTOS PLÍNIO ARLINDO DE NÊS.
1 – Por convocação da Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini, a partir das
treze horas do dia quatro de agosto de dois mil e dezessete, realizou-se
reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, na Sala de
reuniões do Administrativo do Centro de Cultura e Eventos com a presença dos
(as) senhores (as) conselheiros (as), cujas assinaturas constam na lista de
presença. 2 – A pauta do dia previa: Abertura; Justificativas de ausência;
Aprovação da Ata anterior; Solicitações do teatro; Comissão Municipal de
Avaliação de Monumentos e Obras de Arte e Elementos Informativos; Lei dos
Editais; Homenagem aos ex-prefeitos dia 12/08 às 9h na Escola de Artes;
Decreto nº 20.076/2011 sobre o uso e valores do Centro de Cultura e Eventos
Plínio Arlindo de Nês - CCE; Informativos da Secretaria de Cultura; Assuntos
gerais. 3 – Abertura: A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini dá as boasvindas aos conselheiros presentes. 4 – Justificativas de ausência: A
Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini justifica as ausências dos conselheiros
que comunicaram a Secretaria do conselho previamente: Isabelle Teissa
Volotao Silva, em virtude de compromissos profissionais assumidos
anteriormente; Aline Bertoncello, em virtude de compromissos profissionais
assumidos anteriormente; Soraya Aparecida Rocha Câmara, em virtude de
outros compromissos assumidos anteriormente; Maria Catarina Teston, em
virtude de um tratamento de saúde. 5 – Aprovação da Ata anterior: a Ata da
reunião 007/2017 do dia 14/07/2017 foi aprovada por unanimidade pelos
conselheiros. 6 – Solicitações do teatro: Fundação Aury Luiz Bodanese (duas
solicitações); Vanessa Batistello Broglio. Após análise das solicitações de uso
do Teatro Municipal o CMPC emite os seguintes pareceres: Fundação Aury
Luiz Bodanese, evento: “2º Workshop “Viva as diferenças””: o proponente
solicita o uso do Salão Nobre Nelson Galina e a aprovação ou reprovação do
uso deste espaço não é competência do Conselho Municipal de Política
Cultural; Fundação Aury Luiz Bodanese, evento: “10ª Mostra Cultural”: o
proponente solicita isenção total de pagamento das taxas de locação e de
manutenção. Seguindo a legislação vigente e a aprovação de outras demandas
para o uso do Teatro Municipal o Conselho aprova o evento com pagamento
somente da taxa de manutenção; Vanessa Batistello Broglio, evento:
“Espetáculo de dança divertidamente”: a proponente solicita o pagamento
somente de taxa de manutenção. O Conselho aprova esta solicitação e sugere
que a proponente seja enquadrada no Decreto nº 24.076 que prevê o repasse
de 6% mais 4% de ISS do total da bilheteria para os dois dias de realização do
evento nos dias 04 e 05 de dezembro, respectivamente, assim sendo, nos dias
de montagem não seriam cobradas as devidas taxas de manutenção. 7 –

Comissão Municipal de Avaliação de Monumentos e Obras de Arte e
Elementos Informativos: A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini introduz o
assunto sobre a criação da Comissão. A conselheira Sra. Secretária de Cultura
Roselaine Barboza Vinhas aponta que é preciso elencar os conselheiros da
Comissão e sugere que os conselheiros da sociedade civil participem, segundo
Decreto nº 34.498/2017 Art. 2º, Parágrafo VII, já que existem outras
representações do Poder Público. O conselheiro Gustavo Giacomazzi Gisi
ressalta que primeiramente os conselheiros precisam entender sobre o assunto
e o mais indicado é que sejam pessoas da área. A Sra. Presidente Caroline
Miotto Pecini faz uma breve leitura do Decreto de criação da Comissão
(Decreto nº 34.498, de 19 de julho de 2017) O conselheiro e Vice-Presidente
Joelmir Zanette se coloca à disposição para participar da Comissão. Os
conselheiros sugerem que a conselheira Sandra Toffolo também participe por
ser da área de Artes Visuais. A conselheira Sandra Toffolo explica que por já
ter assumido outros compromissos anteriormente não conseguiria dedicar-se
como gostaria à Comissão, então sugere o nome da conselheira Aline
Bertoncello, da área de patrimônio, ausente nesta reunião. Os conselheiros
presentes acatam a ideia e o convite será devidamente feito a conselheira Aline
Bertoncello. 8 – Lei dos Editais: A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini
adentra ao assunto sobre a Lei dos Editais, comenta sobre as reuniões
frequentes que a Secretaria de Cultura vem realizando a respeito do assunto e
sobre as assinaturas dos contratos no dia 01/08/2017. A conselheira Luciéle
Pompeo explana sobre os 102 projetos inscritos (recorde de inscrições desde o
primeiro edital lançado), os 34 projetos contemplados pela Lei e os R$ 500 mil
divididos entre os contemplados. A conselheira Luciéle Pompeo ainda frisa que
os projetos são aprovados por pessoas de fora capacitadas em cada
Linguagem abrangida pelo edital. A conselheira Sra. Neyla Maria Baú Caramori
sugere criar um edital único para todas as áreas artísticas, não para ser
decidido naquele momento, mas para os conselheiros pensarem sobre o
assunto. O conselheiro e Vice-Presidente Joelmir Zanette justifica que, em seu
ponto de vista, deve haver um edital para cada área diferente para abranger
todas as suas especificidades. A conselheira Sra. Secretária de Cultura
Roselaine Barboza Vinhas sugere resolver as adversidades da Lei para que
esta questão seja melhorada a posteriori. O conselheiro e Vice-Presidente
Joelmir Zanette sugere para chamar alguém de outro munícipio para auxiliar o
Conselho. 9 – Homenagem aos ex-prefeitos dia 12/08 às 9h na Escola de
Artes: A conselheira Sra. Secretária de Cultura Roselaine Barboza Vinhas
apresentou duas sugestões e layouts de lembranças (uma medalha de honra
ao mérito e/ou uma placa de honra ao mérito) a serem entregues aos exprefeitos homenageados: Sr. Milton Sander, Sr. João Rodrigues e Sr. José
Claudio Caramori. O Conselho conversou a respeito da cerimônia: como será a
preparação do espaço; as homenagens; as lembranças. A conselheira Sra.
Secretária de Cultura Roselaine Barboza Vinhas ainda ressaltou que o
Conselho tem amparo legal e financeiro da Prefeitura Municipal de Chapecó
para prestar tal solenidade, que é uma proposição do Conselho, pela indicação
da conselheira Neyla Caramori e aprovada por unanimidade pelo pleno do
CMPC. A Sra. Emanoélli Capello, convidada do Conselho a participar da
reunião por ser Coordenadora da Escola de Artes, local de realização do
evento, pede sugestões sobre a preparação da Escola para receber as
autoridades. Os conselheiros deram sugestões a respeito da preparação do

espaço, dos layouts das homenagens e chegando a um acordo comum o
evento está previamente estabelecido. 10 – Decreto nº 24.076/2011 sobre o
uso do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês - CCE:
Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini introduz o assunto frisando sobre a
importância do Decreto e da participação do Conselho porque é por este
Decreto que o Conselho determina seus pareceres. Os conselheiros discutem
a respeito do Decreto e dão muitas sugestões de melhoras na tabela de
preços. A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini questiona a Conselheira
Ulmara Melania Spanhol se os valores relacionados no Decreto têm como base
outros teatros do Estado de Santa Catarina. A conselheira Sra. Secretária de
Cultura Roselaine Barboza Vinhas sugere que os conselheiros estudem o
Decreto e façam sugestões de alterações para aperfeiçoá-lo. 11 –
Informativos da Secretaria de cultura: a conselheira Grasieli Canelles
Bernardi anuncia que ainda têm vagas disponíveis para vários cursos, pagos e
gratuitos, do programa Arte Cidadã e na Escola de Artes. A conselheira Grasieli
Canelles Bernardi convida todos os conselheiros para o Encontro de Coros nos
dias 19/08/2017 e 20/08/2017 no Teatro Municipal do Centro de Cultura e
Eventos Plínio Arlindo De Nes. A conselheira Luciéle Pompeo fala também dos
Editais da Efapi; que o Edital de Música ainda está aberto e as inscrições
podem ser entregues na Secretaria de Cultura de Chapecó até o dia
28/08/2017; e o Edital para intervenções artísticas na EFAPI 2017, também
está aberto e as inscrições deverão ser realizadas via Internet, conforme
disposto no regulamento até o dia 28/08/2017. A conselheira Sra. Secretária de
Cultura Roselaine Barboza Vinhas anuncia o Dança Chapecó em Setembro de
2017, convida todos os conselheiros a prestigiarem a Maratona Fotográfica na
Escola de Artes no dia 05/08/2017 e comunica que neste ano além do Museu
da Colonização de Chapecó o espaço do Coreto será utilizado como o espaço
da Economia Criativa da Cultura durante a EFAPI 2017, com rodadas de
negócios da cultura, projetos, capacitações, palestras entre outras atividades, e
ainda, solicita aos conselheiros ideias de atividades para compor a
programação deste espaço que será o local dos negócios da Cultura dentro da
EFAPI 2017. 12 – Assuntos Gerais: conforme inscrições: 12 – A conselheira
Sra. Neyla Maria Baú Caramori parabeniza a Presidente Sra. Caroline Miotto
Pecini e o Vice-Presidente Joelmir Zanette, pois respectivamente, assumiram o
cargo de Presidente e Vice-Presidente do Conselho. Comunica que agora
como Conselheira Estadual de Cultura se coloca à disposição para levar os
anseios do Município de Chapecó da região oeste ao Conselho Estadual de
Cultura, cujas reuniões ocorrem no Município de Florianópolis/SC. Neyla Maria
Baú Caramori questiona quando ocorrerão as próximas eleições do Conselho,
quais vagas permanecem e quais vagas serão substituídas. A conselheira Sra.
Secretária de Cultura Roselaine Barboza Vinhas lembra que as eleições
ocorrerão no mês de novembro do vigente ano e que ideia é promover um
fórum com promoção das setoriais, evento que irá preparar as setoriais para a
realização da eleição logo após o fórum. As conselheiras Katiuscia Winckler
Migliavacca e Luciéle Pompeo farão um levantamento pelo Decreto Decreto nº
34.498 a respeito dos cargos que mudam e dos que permanecem e repassarão
aos demais conselheiros na próxima reunião ordinária do CMPC. A Presidente
Sra. Caroline Miotto Pecini dá por encerrada a oitava reunião de dois mil e
dezessete do Conselho Municipal de Política Cultural, ficando agendada a
próxima reunião ordinária deste Conselho para o dia 01/09/2017, sendo que

eu, Katiuscia Winckler Migliavacca lavrei a presente ata e os presentes
assinaram a lista de presença anexa.

