MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (010) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL, REALIZADA NO DIA DOIS DE OUTUBRO 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 dois de outubro 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 (009/2017). Apresentação da representante da área
do Sistema “S”. Apresentação de minuta de um Projeto de Lei para alterar e/ou
complementar a Lei do Sistema Municipal de Cultura (SMC). Sugestões dos
conselheiros de alterações da Lei nº 5892/2010. Apresentação do modelo de
deliberações de homenagens do Conselho Estadual de Cultura. Apresentação
dos servidores indicados pelas Secretarias e pelo Conselho Municipal de
Política Cultural para compor a Comissão Municipal de Avaliação de
Monumentos e Obras de Arte e Elementos Informativos em Espaços Públicos.
Solicitações de 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: Isabelle Teissa Volotao Silva,
em virtude de outros compromissos profissionais já assumidos anteriormente;
Ulmara Melania Spanhol em virtude de outros compromissos profissionais já
assumidos anteriormente; Leila Claudia Maciel Tosi em virtude de atestado
médico; Tammy Gehlen Signore em virtude de outros compromissos
profissionais já assumidos anteriormente; Camila Zani Pazzim em virtude de
outros compromissos já assumidos anteriormente; Neyla Maria Bau Caramori
em virtude de outros compromissos já assumidos anteriormente; Flávio
Pansera em virtude de outros compromissos já assumidos anteriormente;
Soraya Aparecida Rocha Câmara pediu afastamento do CMPC até o final deste
ano. 5 – Aprovação da Ata anterior: a Ata da reunião 009/2017 do dia
01/09/2017 foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 6 –
Apresentação de representante da área do Sistema “S”: A Presidente Sra.
Caroline Miotto Pecini apresentou, oficialmente, a nova representante da área
do Sistema “S” Deise Cristiane Luca e o seu decreto de nomeação. 7 –
Apresentação de minuta de um Projeto de Lei para alterar e/ou
complementar a Lei do Sistema Municipal de Cultura (SMC) e 8 Sugestões dos conselheiros de alterações da Lei nº 5892/2010: A
conselheira Luciéle Pompeo apresentou as sugestões de alterações no texto
da lei dos conselheiros que encaminharam previamente e-mail ao Conselho.

Quem enviou sugestões prévias foram: a conselheira e Presidente Sra.
Caroline Miotto Pecini como Bibliotecária e a conselheira e Secretária Katiuscia
Winckler Migliavacca como Arquivista. A conselheira Luciéle Pompeo fez a
leitura das sugestões e explicou que os próximos passos após as discussões
finais na presente reunião será encaminhar a lei ao executivo e depois ao
legislativo. A conselheira Aline Bertoncello se absteve das observações por não
estar presente na última reunião. A conselheira e Secretária de Cultura
Roselaine Barboza Vinhas fez novamente uma breve explanação, para
esclarecimentos, sobre a lei nº 5892/2010, aos conselheiros que não estavam
presentes nas últimas reuniões que o Conselho vem debatendo esses ajustes.
A conselheira e Secretária de Cultura Roselaine Barboza Vinhas ainda explicou
que o Conselho precisa sugerir atualização em virtude de ela ser datada de
2010 e possuir elementos que se encontram desatualizados. Os conselheiros
discutiram as últimas alterações e a aprovação das atualizações foi para
votação. As alterações foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros
presentes. Foi sugerido ainda na reunião do dia 01 de setembro de 2017 que o
Edital municipal de fomento e circulação das linguagens artísticas de Chapecó
recebe o nome de Edital municipal de fomento e circulação das linguagens
artísticas de Chapecó – Prêmio Oracílio Costella de incentivo à cultura. A
sugestão foi à votação: as conselheiras Katiuscia Winckler Migliavacca e Deise
Cristiane Luca abstiveram-se da votação; o restante dos conselheiros
presentes votaram favoráveis à sugestão. 9 – Apresentação do modelo de
deliberações de homenagens do Conselho Estadual de Cultura: A
conselheira e Secretária de Cultura Roselaine Barboza Vinhas sugeriu esta
pauta para a última reunião do dia 01/09/2017, todavia, como a pauta estava
extensa o assunto foi trazido para a reunião da presente data. A pauta foi
sugerida para esclarecimentos da homenagem aos ex-prefeitos: Milton Sander,
João Rodrigues e José Cláudio Caramori ocorrida no dia 12/08/2017 na Escola
de Artes de Chapecó. A conselheira e Secretária de Cultura Roselaine Barboza
Vinhas apresentou o modelo adotado pelo Conselho Estadual de Cultura:
Medalha do Mérito Cultural “Cruz e Sousa”, e sugeriu algo semelhante a ser
adotado pelo CMPC. Atualmente a sociedade civil é quem indica os
homenageados ao Conselho Estadual de Cultura, aqueles com maior número
de indicações, juntamente com o currículo, são avaliados pelo Conselho e
então os indicados são votados pelos conselheiros. A homenagem ocorre
anualmente na data de nascimento do poeta João da Cruz e Sousa (24/11). O
conselheiro e Vice-presidente Joelmir Zanette sugeriu que a cada gestão do
Conselho sejam eleitos pelos conselheiros os homenageados e acredita que
ainda não cabe ao município homenagens anuais como as do Conselho
Estadual de Cultura. O conselheiro e Vice-presidente Joelmir Zanette ainda
aludiu que os homenageados não poderiam estar em exercício parlamentar. Os
demais conselheiros presentes apoiaram a ideia das homenagens, um ato
novo dentro do CMPC. A conselheira Luciéle Pompeo sugeriu que seja
montado, dentro do Conselho, um grupo de discussão de conselheiros para
atualizamos esta pauta. Após as discussões, um decreto de criação será
enviado ao executivo. O grupo de discussão, estabelecido nesta reunião, foi
composto pelos seguintes conselheiros (as): Luciéle Pompeo, Roselaine
Barboza Vinhas, Caroline Miotto Pecini, Grasieli Canelles Bernardi, Daniel
Henrique Sagave, Jakson Ronaldo Kreuz, que reunir-se-á e apresentará
proposta na próxima reunião do CMPC. 10 – Apresentação dos servidores

indicados pelas Secretarias e pelo Conselho Municipal de Política Cultural
para compor a Comissão Municipal de Avaliação de Monumentos e Obras
de Arte e Elementos Informativos em Espaços Públicos: A secretária do
Conselho, Katiuscia Winckler Migliavacca, apresentou os membros da
Comissão e informou que o ofício para o decreto de nomeação já foi
encaminhado ao gabinete do Prefeito. Os Membros indicados são: Katiuscia
Winckler Migliavacca (Secretaria de Cultura), Ricardo de Pellegrin (Secretaria
de Cultura), Eduardo Dutra (Secretaria de Cultura), Danieli Amaral Jannuzzi
(Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo), Luis Fernando Prado
(Secretaria de Desenvolvimento Urbano), Joner Merlo (Secretaria de
Desenvolvimento Urbano), Emerson Nunes Horostecki (Secretaria de
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente), Marilia Momoli (Secretaria de
Defesa do Cidadão e Mobilidade), Alcebíades Santos (Secretaria de
Comunicação Social), Joelmir Zanette (Conselho Municipal de Política
Cultural), Aline Bertoncello (Conselho Municipal de Política Cultural). 11 –
Solicitações de teatro: Não houve solicitações de teatro até a presente data.
12 – Informativos da Secretaria de Cultura: A Secretaria de Cultura
promoverá intervenções culturais durante toda EFAPI 2017. Estas intervenções
foram selecionadas por meio do Edital 002/2017 “Intervenções Artísticas
durante a EFAPI 2017”. A conselheira Grasieli Canelles Bernardi convidou os
conselheiros a participarem da feira do livro nos dias 24, 25 e 26 de outubro de
2017 no Salão Nobre do Centro de Cultura e Eventos, que é promovido pela
Unochapecó em parceria com a Secretaria de Cultura. O convite oficial será
enviado por e-mail aos conselheiros. A conselheira e Secretária de Cultura
Roselaine Barboza Vinhas informou que o Museu de História e Arte de
Chapecó – MHAC, o Museu Antonio Selistre de Campos, a Galeria Dalme
Marie Grando Rauen e o Memorial Paulo de Siqueira terão horários
diferenciados de atendimento durante a EFAPI 2017 em virtude das atividades
no Museu da Colonização no Parque da EFAPI. Roselaine ainda convidou os
conselheiros a prestigiarem a exposição “Futebol Arte!” do artista Angelo
Silveira durante os dias 4 de outubro a 4 de novembro de 2017 na Galeria
Municipal de Arte do Centro de Eventos. Informativos do CMPC: A conselheira
Luciéle Pompeo apresentou os próximos eventos do Conselho e solicitou o
apoio na mobilização dos conselheiros com suas setoriais: Fórum das Setoriais
de Cultura de Chapecó dia 18/10/2017, às 18h30 na Sala Ely Camargo do
Centro de Cultura e Eventos. Debate sobre o Edital das Linguagens 2018 dia
18/11/2017, às 14h na sala “A” do Centro de Cultura e Eventos. Eleição do
Conselho Municipal de Política Cultural dia 25/11/2017, às 14h na sala “A” do
Centro de Cultura e Eventos. 13 – Assuntos gerais: o Conselho recebeu
ainda, como convidado para acompanhar a presente reunião, o Sr. Geraldo
Ribacki, que manifestou interesse em participar de uma reunião do CMPC
depois de acompanhar a reunião de trabalho da Câmara de Vereadores, em
que o CMPC, a Secretaria de Cultura e o setorial de música, trataram sobre a
disponibilidade de um palco alternativo (palco 02) na EFAPI 2017. A referida
reunião de trabalho foi convocada por meio da Requisição n. 258/17 do
Vereador Neuri Mantelli, no Plenário da Câmara Municipal de Chapecó no dia
19/09/2017 e teve como objetivo discutir a possibilidade de artistas locais se
apresentarem durante a feira em um palco alternativo, em razão destes não
terem, sido contemplados no Edital de Seleção 001/2017- Músicos Locais para
Abertura dos Shows Nacionais da EFAPI 2017. A conselheira e Secretária de

Cultura Roselaine Barboza Vinhas explicou sobre o edital da EFAPI aos
conselheiros ausentes nesta reunião na Câmara dos Vereadores no dia
19/09/2017. A conselheira esclareceu o edital que contemplava dez
músicos/bandas para tocar no palco principal surgiu devido às reclamações
dos próprios músicos a respeito do palco 02, que não tinha uma acústica e
estrutura adequadas. Sendo assim, a melhor maneira de fazer a seleção dos
músicos foi por meio de edital, a fim de ser uma forma justa e legal. A
conselheira Luciéle Pompeo explicou que além do edital dos músicos a
Secretaria de Cultura ainda lançou um edital para realização de 90 (noventa)
intervenções artísticas de diversas setoriais, promovendo a cultura durante
todos os dez dias de evento. A conselheira enviará a programação da
Secretaria de Cultura na EFAPI 2017 aos conselheiros via e-mail e WhatsApp.
A conselheira Deise Cristiane Luca frisou sobre a disponibilidade do SESC em
receber todas as setoriais artísticas no espaço. A conselheira Sandra Maria
Toffolo convidou os conselheiros presentes a participarem do evento gratuito: I
Seminário: As diversas Interfaces da Espiritualidade, no dia 19/10/2017, às
18h30, no auditório do Bloco S da Unoesc Chapecó. A conselheira Aline
Bertoncello entregou uma carta do segmento do patrimônio cultural aos
conselheiros presentes. A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini dá por
encerrada a décima reunião de dois mil e dezessete do Conselho Municipal de
Política Cultural, ficando agendada a próxima reunião ordinária deste Conselho
para o dia 08/11/2017, sendo que eu, Katiuscia Winckler Migliavacca, lavrei a
presente ata e os presentes assinaram a lista de presença anexa.

