MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (009) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE SETEMBRO 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 primeiro de setembro 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; Solicitação Setorial de Dança; Explanação da
produção de espetáculos de dança de escolas e suas especificidades com os
espaços e locação; Ofício de solicitação de novo representante dos produtores
culturais (Sistema "S") ao SESC; Ofício (pedido) do SAC (Sociedade Amigos
de Chapecó) para substituição do nome do “Parque Tancredo de Almeida
Neves” para “Parque Sadi José de Marco”; Apresentação de minuta da Lei dos
Editais; Apresentação dos regulamentos da nova eleição do CMPC;
Apresentação do modelo de deliberações de homenagens do Conselho
Estadual de Cultura; Respostas dos ofícios encaminhados às Secretarias para
composição da Comissão Municipal de Avaliação de Monumentos e Obras de
Arte e Elementos Informativos; Programação Ccó Cultura na EFAPI 2017;
Solicitações do teatro; Informativos da Secretaria de Cultura; Assuntos gerais.
3 – Abertura: A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini dá as boas-vindas aos
conselheiros presentes. 4 – Justificativas de ausência: A secretária do
Conselho Katiuscia Winckler Migliavacca justifica as ausências dos
conselheiros que a comunicaram previamente: Daniel Henrique Sagave, em
virtude de outros compromissos já assumidos anteriormente; Camila Zani
Pazzim em virtude de outros compromissos já assumidos anteriormente; Aline
Bertoncello em virtude de compromissos profissionais já assumidos
anteriormente; Flávio Pansera, em virtude de viagem; Gustavo Giacomazzi
Gisi, em virtude de viagem; Maria Catarina Teston, em virtude de um
tratamento de saúde; Gustavo Pereira Malfatti, em virtude de compromissos
profissionais já assumidos anteriormente. 5 – Aprovação da Ata anterior: a
Ata da reunião 008/2017 do dia 04/08/2017 foi aprovada por unanimidade pelos
conselheiros presentes. 6 – Solicitação Setorial de Dança e Explanação da
produção de espetáculos de dança de escolas e suas especificidades
com os espaços e locação: A conselheira Tammy Gehlen Signore explanou
sobre os altos custos das apresentações de dança no município. Devido à falta
de estrutura do Teatro Municipal de Chapecó para receber este tipo de evento,
as escolas de dança acabam gastando muito com materiais de suporte para as
apresentações (som, iluminação, profissionais, equipe técnica, linóleo, etc.). As
convidadas Vanessa Batistello Broglio e Fernanda Delai Concatto,

representando duas escolas de dança de Chapecó, a convite da conselheira
Tammy Gehlen Signore, apresentaram tabela de gastos e explicaram um
pouco do funcionamento dos espetáculos e o porquê dos valores altos. Ambas
não apresentaram nenhuma proposta de melhorias ao Conselho quanto ao
funcionamento do Teatro Municipal para receber este tipo de evento. A
conselheira Sra. Secretária de Cultura Roselaine Barboza Vinhas citou que a
Secretaria de Cultura de Chapecó já vem estudando um edital de gratuidade
que englobe todas as setoriais para que o CMPC possa contribuir com
programas culturais. A Secretaria de Cultura de Chapecó já contribui cedendo
às escolas de dança, companhias teatrais e outras companhias culturais,
quando solicitado, os espaços que possui no Centro de Cultura e Eventos
(CCE), estes destinados ao uso interno da Secretaria para a realização das
aulas do programa “Arte Cidadã”. O Conselho discutiu sobre os
questionamentos das convidadas e sobre as vantagens e desvantagens de
adaptação do Teatro do Municipal. O conselheiro Jakson Ronaldo Kreuz
explicou que algumas salas que antes eram usadas como depósito e que
passaram a compor o Centro de Cultura e Eventos não estão disponíveis para
locação, pois armazenam instrumentos e materiais caros pertencentes à
Secretaria de Cultura que não podem ser deslocados. A locação dessas salas
foi questionada pelas convidadas, que entendiam que a sala da orquestra, por
exemplo, era sala de boca de cena. A conselheira Neyla Maria Bau Caramori
acrescentou que o CCE já tem os espaços a serem locados definidos e que
não pode disponibilizar mais ambientes. A conselheira Neyla Maria Bau
Caramori ainda elucidou que o CMPC tem como objetivo fomentar a arte e a
cultura, mas não pode ir além de suas competências, ou seja, passar por cima
da administração do CCE. O conselheiro e Vice-Presidente Joelmir Zanette
indagou que se as convidadas tivessem trazido à reunião alguma ideia prática,
um documento oficial, seria mais fácil para o Conselho poder deliberar algo a
respeito do assunto. O conselheiro e Vice-Presidente Joelmir Zanette ainda
explicou sobre um projeto do Ministério Público (Direitos Difusos) que
disponibiliza fundos a eventos culturais e sugeriu que a setorial de dança
busque também apoio junto ao MP. O CMPC segue tentando uma caixa cênica
para o Teatro Municipal, que contribuirá com todas as classes artísticas. A
Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini sugere que sejam feitos os
encaminhamentos de pedidos para a caixa cênica e técnicos para trabalhar no
Teatro Municipal, entre outros encaminhamentos práticos que englobe todas as
setoriais. A conselheira Neyla Maria Bau Caramori sugere que outras setoriais
unam-se para fazer os encaminhamentos e pedidos via ofício junto ao CMPC.
O conselheiro e Vice-Presidente Joelmir Zanette também acha importante que
o CMPC cobre as resoluções do programa da Prefeitura Municipal de Chapecó
“Ouvindo o nosso bairro”. 7 – Ofício de solicitação de novo representante
dos produtores culturais (Sistema "S") ao SESC: A Presidente Sra. Caroline
Miotto Pecini apresentou o ofício de nomeação da nova representante dos
produtores culturais (Sistema “S”) indicada pela gerente do SESC de Chapecó
Vanderlea Luiza da Silva: Sra. Deise Cristiane Luca. A secretária do Conselho
Katiuscia Winckler Migliavacca encaminhará a nomeação da colaboradora ao
gabinete para que na próxima reunião Deise Cristiane Luca já se faça presente.
8 – Ofício (pedido) do SAC (Sociedade Amigos de Chapecó) para
substituição do nome do “Parque Tancredo de Almeida Neves” para
“Parque Sadi José de Marco”: A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini

apresentou o ofício da Sociedade Amigos de Chapecó (SAC) pedindo a opinião
e apoio do CMPC a proposta da entidade de substituir o nome do Parque
“Tancredo de Almeida Neves” para “Parque Sadi José de Marco”, idealizador
da feira EFAPI e primeiro presidente do SAC. Os conselheiros presentes
apoiaram o pedido por unanimidade e o Conselho enviará um ofício de apoio
ao pedido à Prefeitura. 9 – Apresentação de minuta da Lei dos Editais e 10
– Apresentação dos regulamentos da nova eleição do CMPC A conselheira
Luciéle Pompeo apresentou aos demais conselheiros a proposta de alteração
da Lei de Criação do Sistema Municipal de Cultura (SMC), Lei 5892 de 11 de
novembro de 2010, com o intuito de atualizá-la e incluir a demanda da
regulamentação e previsão em lei da execução anual dos editais já
consolidados como política pública de financiamento à cultura no Município de
Chapecó atrelada ao Fundo Municipal de Cultura e todos os demais entes que
compõe o SMC. Apresentou a minuta com a previsão das alterações para a
plenária, e a secretaria do conselho como encaminhamento aprovado em
plenária encaminhará por e-mail a minuta para demais contribuições dos
conselheiros até o dia trinta do corrente mês. Outra deliberação acerca da Lei
5892, é que o Edital das Linguagens, por sugestão das conselheiras Roselaine
Vinhas e Luciéle Pompeo tenha o nome de Edital Municipal de Fomento e
Circulação das Linguagens Artísticas de Chapecó – Prêmio Oracílio Costella de
Incentivo à Cultura, após apresentação da sugestão e argumentação da
indicação do nome, os conselheiros solicitaram o encaminhamento do currículo
do Sr. Oracílio Costella para votarem na próxima reunião a sugestão.
Roselaine ainda sugere que se outros conselheiros que tenham outros nomes
a indicar que o façam por e-mail encaminhando o currículo da pessoa à ser
homenageada no nome do Edital, juntamente com o currículo com as
descrições dos feitos pela área cultural para apreciação do conselho na
próxima reunião. 11 – Apresentação do modelo de deliberações de
homenagens do Conselho Estadual de Cultura: A pedido da conselheira
Sra. Secretária de Cultura Roselaine Barboza Vinhas, que ia deliberar sobre o
assunto, e por aprovação dos conselheiros presentes pela extensão da pauta
desta reunião, o item foi transferido para ser apresentado na próxima reunião
do dia 02/10/2017. 12 – Respostas dos ofícios encaminhados às
Secretarias para composição da Comissão Municipal de Avaliação de
Monumentos e Obras de Arte e Elementos Informativos: A Presidente Sra.
Caroline Miotto Pecini apresentou os nomes indicados pelas secretarias até o
presente momento. A conselheira Sra. Secretária de Cultura Roselaine
Barboza Vinhas apresentou as secretarias que ainda não indicaram os
servidores e pediu para a secretária do Conselho Katiuscia Winckler
Migliavacca reforçar o contato com a Secretaria de Defesa do Cidadão e
Mobilidade - SEDEMOB e com a Secretaria de Comunicação Social - SECOM
Defesa do cidadão que não deram respostas até a data desta reunião. A
secretária do Conselho Katiuscia Winckler Migliavacca entrará em contato com
essas duas Secretarias para poder fazer a deliberação do decreto de
nomeação da Comissão Municipal de Avaliação de Monumentos e Obras de
Arte e Elementos Informativos. 13 – Programação Ccó Cultura na EFAPI
2017: A conselheira Luciéle Pompeo apresentou a programação da Secretaria
de Cultura para a EFAPI 50 anos.

Shows artistas locais abrindo os shows nacionais – edital
INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS PELO PARQUE – edital
PROGRAMAÇÕES EFAPI 50 anos
SECRETARIA DE CULTURA
Programação do Museu da Colonização
Dia 6 de outubro das 17h às 22h
Dias 7, 8, 12 e 14 de outubro das 10h às 22h
Dia 10 de outubro das 8h às 22h
Dias 9, 11 e 13 das 15h às 22h
Dia 15 de outubro das 10h às 22h
Programação do Seminário Cultura e Economia – EFAPI 50 anos
Dia 6 de outubro das 17h às 22h
Dias 7, 8, 12 e 14 de outubro das 10h às 22h
Dia 10 de outubro das 8h às 22h
Dias 9, 11 e 13 das 15h às 22h
Dia 15 de outubro das 10h às 22h
Espaço aberto para dicas sobre economia da cultura
Dia 7 de outubro
16h - Abertura oficial do Seminário Cultura e Economia
“Bate papo sobre economia da Cultura”
Dia 9 de outubro
9h às 12h – Reunião do Colegiado de cultura da AMOSC
14h – “Case economia da cultura para setor público”
Consultora do SEBRAE Karla Hall
15h – Consórcios Intermunicipais para a área cultural
Gabriel Correia – Do colegiado de Cultura da AMMVI (Ass. Municípios
do Médio Vale do Itajaí)
Dia 10 de outubro
14h – Palestra e debate “O Patrimônio Cultural e a Economia da Cultura”
Vanessa Maria Pereira – Diretora de Preservação do Patrimônio Cultural
da Fundação catarinense de Cultura
Dia 11 de outubro
14h – Palestra e debate “Economia e empreendedorismo cultural”
Helga Tytlik
Dia 12 de outubro
14h – Consultoria coletiva “Direitos e deveres dos empreendedores
individuais”
Consultora do SEBRAE Simone Pompermaier
Dia 13 de outubro
14h – Consultoria coletiva “Cultura X Negócios - o empreendedor
cultural”

Consultora do SEBRAE Silvia Nowalski
Dia 14 de outubro
14h – Consultoria coletiva “Direitos e deveres dos empreendedores
individuais”
Consultora do SEBRAE Simone Pompermaier
14 – Solicitações do teatro: Jonara Salete Fabiane; Escola de Artes de
Chapecó; Ricleison Santana da Silva. Após análise das solicitações de uso do
Teatro Municipal o CMPC emite os seguintes pareceres: Jonara Salete
Fabiane, evento: “Um amor de Renúncia de Chico Xavier”: a proponente
solicita pagamento de 6% da bilheteria e 4% de ISS conforme decreto nº
24.076. O Conselho aprova esta solicitação; Escola de Artes de Chapecó,
evento: “Festival Sul Brasileiro de Dança – 11ª Dança Chapecó”: a proponente
solicita isenção total de pagamento das taxas de locação e de manutenção. O
Conselho aprova esta solicitação; Ricleison Santana da Silva, evento: “Recital
Bravo!”: o proponente solicita o pagamento de 6% da bilheteria e 4% de ISS
conforme decreto nº 24.076. O Conselho aprova esta solicitação e sugere que
o proponente procure também outros espaços que possuam um ambiente mais
adequado para receber o evento e o público estimado (500 pessoas) buscando
parcerias com algumas instituições, como por exemplo: o Teatro do SESC
Chapecó, o Anfiteatro da UNOESC, etc., visando minimizar os custos do
evento. 15 – Informativos da Secretaria de Cultura: A conselheira Luciéle
Pompeo convidou todos os conselheiros para prestigiarem o 11º Dança
Chapecó que acontecerá dos dias 14 a 17 de setembro de 2017. 16 –
Assuntos gerais: A conselheira Neyla Maria Bau Caramori informou sobre
Chapecó ter sido escolhida por unanimidade pelo Conselho Estadual de
Cultura para receber o 1º Fórum das Setoriais da Cultura. A conselheira Neyla
Maria Bau Caramori ainda informou que este ano o público é que indicará os
nomes dos homenageados para receber a honraria da Medalha Cruz e Souza
do Conselho Estadual de Cultura e não mais os conselheiros do Conselho
Estadual de Cultura e ainda convidou os conselheiros presentes nesta reunião
a votarem e enviarem nomes de homenageados pelo blog do Conselho
Estadual. O conselheiro e Vice-Presidente Joelmir Zanette informou que o
escritor André Timm, já contemplado no Edital das Linguagens, projeto da
Prefeitura Municipal de Chapecó por meio da Secretaria de Cultura, é um dos
finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura com o romance “Modos
Inacabados de Morrer”. A conselheira Luciéle Pompeo propôs que o CMPC
enviasse um ofício parabenizando o André Timm. Os conselheiros, por
unanimidade, acatam a proposição da conselheira. A Presidente Sra. Caroline
Miotto Pecini dá por encerrada a nona reunião de dois mil e dezessete do
Conselho Municipal de Política Cultural, ficando agendada a próxima reunião
ordinária deste Conselho para o dia 02/10/2017, sendo que eu, Katiuscia
Winckler Migliavacca lavrei a presente ata e os presentes assinaram a lista de
presença anexa.

