MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (011) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL, REALIZADA NO DIA OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE NA SALA ELY CAMARGO 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 oito de novembro de dois mil e dezessete, realizou-se
reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, na sala Ely
Camargo 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 (010/2017). Apresentação do Decreto nº 34.789 de 11/10/2017 que
dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Municipal de Avaliação
de Monumentos e Obras de Arte e Elementos Informativos em Espaços
Públicos e dá outras providências. Explanação sobre o I Fórum das Setoriais
de Cultura de Chapecó. Nota do CMPC sobre a manutenção da Secretaria de
Cultura. Solicitações de teatro. 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
secretária do Conselho Katiuscia Winckler Migliavacca justifica as ausências
dos conselheiros que a comunicaram previamente: Leila Claudia Maciel Tosi,
em virtude de outros compromissos já assumidos anteriormente; Camila Zani
Pazzim em virtude de outros compromissos já assumidos anteriormente; Neyla
Maria Bau Caramori em virtude de viagem. 5 – Aprovação da Ata anterior: a
Ata da reunião 010/2017 do dia 02/10/2017 foi aprovada por unanimidade pelos
conselheiros presentes. 6 – Apresentação de Renilton Roberto S. M. Assis:
A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini pediu licença aos conselheiros para
que a conselheira e Secretária de Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas
pudesse apresentar um convidado: Renilton Roberto S. M. Assis, Museólogo
da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e coordenador do Sistema
Estadual de Museus. Renilton Roberto S. M. Assis explanou brevemente sobre
o trabalho que vem sendo realizado nas sete regiões do estado de Santa
Catarina que participam do sistema de museus, incluindo a região oeste, sendo
um destes trabalhos o motivo da visita dele a Chapecó e a visita a esta reunião
do CMPC. Renilton Roberto S. M. Assis ainda contou aos conselheiros sobre
os projetos futuros dos museus catarinenses e convidou a todos para
participarem do evento “Conversando sobre museus” que deve acontecer em
Chapecó em 28/02/2018. Após as apresentações Renilton Roberto S. M. Assis
pediu licença para se retirar, por motivo de prosseguir visitações aos espaços
museais de Chapecó, junto a Museóloga do município e conselheira Isabelle
Teissa Volotao Silva e o convidado Cledir Girotto, Técnico em museu da
Prefeitura Municipal de Chapecó. A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini
aproveitou o momento de apresentações para que os demais participantes da
sociedade civil pudessem se apresentar. A primeira a se apresentar foi Lilian
Fontanari, Museóloga contemplada no Edital municipal de fomento e circulação
das linguagens artísticas de Chapecó de 2017 com um projeto para o Museu
Tropeiro Velho. Lilian Fontanari acrescentou que o interesse de participar da
reunião surgiu após conhecimento da vaga em aberto de suplente na área de

Patrimônio deste Conselho e discorreu que pretende se candidatar à vaga.
Gabriel Kulbo Soares apresentou-se e explicou que teve interesse em
participar da reunião após algumas reuniões da setorial de música. 7 –
Apresentação do Decreto nº 34.789 de 11/10/2017 que dispõe sobre a
nomeação dos membros da Comissão Municipal de Avaliação de
Monumentos e Obras de Arte e Elementos Informativos em Espaços
Públicos e dá outras providências: a secretária do Conselho Katiuscia
Winckler Migliavacca apresentou e leu para os conselheiros a cópia do decreto
de nomeação da Comissão Municipal de Avaliação de Monumentos e Obras de
Arte e Elementos Informativos em Espaços Públicos. A conselheira e
Secretária de Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas sugeriu que os próximos
encaminhamentos desta Comissão consiste em reunir-se para deliberar as
próximas ações junto a ela e a Presidente do Conselho, Sra. Caroline Miotto
Pecini. 8 – Explanação sobre o I Fórum das Setoriais de Cultura de
Chapecó: A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini explanou sobre a fala do
palestrante Deivison Garcia no I Fórum das Setoriais de Cultura de Chapecó,
muito produtiva e esclarecedora a todas as setoriais e as setoriais em formação
que participaram do evento. Além da palestra, houve ainda um momento em
que os participantes reuniram-se com seus afins para discutir o futuro e os
interesses em comum das suas setoriais e Deivison Garcia passou em cada
grupo esclarecendo as dúvidas mais específicas, auxiliando na organização e
nos despachos. Os conselheiros Jakson Kreuz e Daniel Henrique Sagave
elucidaram sobre os despachos das setoriais de música e teatro,
respectivamente. As conselheiras Aline Bertoncello e Katiuscia Winckler
Migliavacca elucidaram sobre os despachos da futura formação da setorial de
patrimônio. A conselheira Luciéle Pompeo explicou que o objetivo do I Fórum
das Setoriais de Cultura de Chapecó foi atingido com sucesso, que era o de
reunir e convidar a sociedade civil a participar junto ao poder público das
políticas públicas e interesses culturais. A conselheira e Secretária de Cultura
Sra. Roselaine Barboza Vinhas ilustrou que o I Fórum das Setoriais de Cultura
de Chapecó também serviu para o lançamento do Edital para as próximas
eleições deste Conselho, que ocorrem dia 25/11/2017 às 14h no Centro de
Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês na sala Agostinho Duarte, e ainda
frisou a fala da conselheira Luciéle Pompeo sobre a importância da
participação da sociedade civil no CMPC. O Conselho recebeu a visita de mais
um participante: Cassemiro Vitorino. 9 – Nota do CMPC sobre a manutenção
da Secretaria de Cultura: A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini abriu um
espaço para falas e discussões sobre e emissão, ou não, de uma nota com a
posição do CMPC sobre as especulações a respeito da extinção da Secretaria
de Cultura que vêm circulando na imprensa. O conselheiro Sr. Flávio Pansera
pediu mais informações a respeito do assunto. A Presidente Sra. Caroline
Miotto Pecini e o vice-presidente Joelmir Zanette esclareceram que há uma
notícia circulando na imprensa chapecoense sobre a possível extinção da
Secretaria de Cultura e Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, anexando-as
como diretorias à Secretaria de Educação. A conselheira e Secretária de
Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas abordou o assunto em reunião
administrativa (dia 07/11/2017) com a Secretária de Governo e Gestão
Fernanda Danielli, que falou a Roselaine que a imprensa está abordando o
assunto de maneira especulativa e que não há nada definido pela Secretaria de
Governo. A conselheira e Secretária de Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas
informou que até o momento em que começaram a circular as notas divulgadas
pela imprensa sobre a união das Secretarias, ela não havia sido informada
sobre a suposta decisão do governo e então sugeriu entregar uma proposta
dentro de dez dias para novas adequações e melhorias dentro da Secretaria de
Cultura para a reforma de governo que é realizada todo final de ano para dar

início ao plano anual do ano seguinte. O vice-presidente Joelmir Zanette
abordou que enquanto Conselho Municipal de Política Cultural e cidadãos do
município que apoiam e incentivam a cultura e seu desenvolvimento,
deveríamos nos manifestar, mesmo que a notícia seja apenas uma
especulação, apoiando a conservação da Secretaria de Cultura e da Secretária
Roselaine Barboza Vinhas, a qual ocupa um cargo técnico dentro da Secretaria
e vem realizando trabalhos notórios e de progresso para área cultural de
Chapecó. Os conselheiros e convidados debateram, em média por uns trinta
minutos sobre a cultura nacional, estadual e municipal. Todos concordaram
que as secretarias de cultura do país devem estar alinhadas para que haja
progresso; que Chapecó é uma exceção na área cultural do estado de Santa
Catarina e exemplo para inúmeros outros municípios que não exploram sua
cultura regional; que a extinção da Secretaria de Cultura seria um retrocesso
de anos, de ganhos para o meio artístico e cultural e de conquistas. Os
conselheiros relembraram as grandes ascensões do município na área cultural
realizadas pela Secretaria de Cultura, como: o Edital municipal de fomento e
circulação das linguagens artísticas de Chapecó; a criação de cargos técnicos
específicos; o Plano Municipal de Cultura; o Sistema Municipal de Cultura; o
Conselho Municipal de Política Cultural. A minuta de nota para publicação na
imprensa foi à votação. O conselheiro Sr. Flávio Pansera se absteve da
votação. Os demais conselheiros presentes votaram a favor da publicação da
nota. A conselheira e Secretária de Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas
pediu que se caso as setoriais queiram se manifestar que sigam a nota oficial
do CMPC. 10 – Solicitações de teatro: Escola de Artes de Chapecó. Após
análise da solicitação de uso do Teatro Municipal o CMPC emite o seguinte
parecer: Escola de Artes de Chapecó, evento: Espetáculo de Ballet de Jazz
2017 “A Magia do Lago” baseado no Ballet “Lago dos Cisnes”: a proponente
solicita isenção total de pagamento das taxas de locação e de manutenção. O
Conselho aprovou esta solicitação. 11 – Informativos da Secretaria de
Cultura: A conselheira e Secretária de Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas
informou sobre a abertura do próximo Edital de participação da 10ª edição do
Festival de Teatro com inscrições online, sobre a organização de uma
comissão para a elaboração para este edital e que no próximo ano de 2018 o
Festival de Teatro será antecipado para o mês de abril. O conselheiro Jakson
Kreuz informou e convidou a todos para participarem do 1º Recital de Música
de Câmara da Orquestra Sinfônica de Chapecó, na sexta-feira (10/11/2017), às
19h, na Escola de Artes de Chapecó. A conselheira Damiana Fernandes de
Melo convidou a todos para prestigiarem o evento: Ópera COSÌ FAN TUTTE de
Mozart. Uma homenagem aos 100 Anos da cidade, dias 14/11/2017 às 20h e
15/11/2017 às 17h, no Teatro do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De
Nes com entrada franca. 12 – Assuntos gerais: a conselheira Aline
Bertoncello informou sobre uma a exposição “Cadernos com arte” no CEOM,
uma parceria entre o CEOM e o Instituto Federal de Santa Catarina entre os
dias 08/11/2017 e 09/12/2017, onde serão expostos diversos trabalhos
realizados por alunos na aula de Artes do professor Gerson Witte. A
conselheira e Secretária de Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas apresentou
um documento com um pedido da Associação Chapecoense de Futebol
solicitando apoio para utilização de dois espaços públicos - muro do
estacionamento do Centro de Cultura e Eventos e a lateral externa da Ala
Norte da Arena Condá - para confecção de duas obras artísticas. Os
conselheiros presentes votaram favoráveis à ideia. O vice-presidente Joelmir
Zanette ressaltou que agora, depois de formada a Comissão Municipal de
Avaliação de Monumentos e Obras de Arte e Elementos Informativos em
Espaços Públicos, é importante que estes tipos de pedidos também passem
pela Comissão. A secretária Katiuscia Winckler Migliavacca fará os devidos

despachos da solicitação. A conselheira Aline Bertoncello trouxe ao Conselho
uma carta (assinada por várias pessoas da área) com um pedido para que seja
incluída a cadeira de Patrimônio material e imaterial no Edital municipal de
fomento e circulação das linguagens artísticas de Chapecó. A conselheira Aline
Bertoncello fez a leitura desta carta para o conhecimento dos conselheiros. O
vice-presidente Joelmir Zanette sugeriu colocar a cadeira de patrimônio em
discussão na pauta da próxima reunião para que todos os conselheiros possam
entender melhor quais os bens materiais e imateriais são contemplados nesta
área. A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini recebeu a carta e encaminhará à
Secretaria de Cultura para conhecimento, pois as deliberações sobre o Edital
municipal de fomento e circulação das linguagens artísticas de Chapecó não
são elaboradas pelo CMPC. A conselheira Aline Bertoncello ainda frisou que
acredita que o fomento venha a contribuir bastante com a área de Patrimônio
material e imaterial. A conselheira Grasieli Canelles Bernardi informou a
agenda do Programa Arte Cidadã para os próximos eventos e eventos de final
de ano:

A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini enfatizou sobre a importância da
presença dos conselheiros na reunião de discussão do Edital municipal de
fomento e circulação das linguagens artísticas de Chapecó 2018 no dia
18/11/2017, às 14h no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês –

Sala Agostinho Duarte, e sobre a Eleição do CMPC dos novos cargos de
conselheiros com vagas em aberto ou remanescentes no dia 25/11/2017, às 14
Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês – Sala Agostinho Duarte. A
Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini dá por encerrada a décima primeira
reunião de dois mil e dezessete do Conselho Municipal de Política Cultural,
ficando agendada a próxima reunião ordinária deste Conselho para o dia
04/12/2017, sendo que eu, Katiuscia Winckler Migliavacca, lavrei a presente
ata e os presentes assinaram a lista de presença anexa.

