MUNÍCIPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE CULTURA
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

ATA (001) DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA
CULTURAL, REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE JANEIRO DE DOIS MIL
E DEZOITO NA SALA DO ADMINISTRATIVO 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 vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezoito, realizou-se
reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, na sala do
administrativo do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes, 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. Fala da Presidente. Fala da Secretária de Cultura. Apresentação dos
conselheiros. Organização das reuniões. Regras do grupo do Whatsapp.
Cronograma de reuniões e organização da eleição do(a) Presidente e Vicepresidente para gestão 2018/2019 do CMPC. Eleição e posse. Discussão sobre
capacitação para novos conselheiros e aprimoramento para remanescentes.
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: Rosemary Casanova Liedtke, em virtude de
viagem; Ricardo de Pellegrin, em virtude de viagem; Dulce Maria Sartorato, em
virtude de outros compromissos assumidos anteriormente; Sérgio Paulo
Ribeiro, em virtude de férias; Tammy Gehlen Signore, em virtude de outros
compromissos assumidos anteriormente; Camila Pauline Miotto, em virtude de
viagem. 5 – Fala da Presidente: A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini
agradeceu a presença dos novos conselheiros, parabenizou os conselheiros
eleitos e agradeceu a presença do Sr. Nemésio Carlos da Silva, convidado da
conselheira e Secretária de Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas. 6 – Fala
da Secretária de Cultura: A conselheira e Secretária de Cultura Sra.
Roselaine Barboza Vinhas dá as boas-vindas aos novos conselheiros e deseja
um mandato próspero e produtivo. Roselaine Barboza Vinhas anuncia sua
saída como Secretária de Cultura da Secretaria de Cultura de Chapecó e
apresenta aos conselheiros o próximo Secretário de Cultura: Sr. Nemésio
Carlos da Silva. A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini abre um espaço para
um breve pronunciamento do Sr. Nemésio. O Sr. Nemésio Carlos da Silva se
apresenta, agradece a oportunidade de se pronunciar e discursa sobre sua
admiração pela Secretária de Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas e seus
trabalhos desenvolvidos na área cultural do município de Chapecó e em todo
estado de Santa Catarina, especialmente na Secretaria de Cultura e neste
Conselho. 7 – Apresentação dos conselheiros: A Presidente Sra. Caroline
Miotto Pecini pede que todos os conselheiros se apresentem aos demais
presentes para breve familiarização. 8 – Organização das reuniões: O Vicepresidente Joelmir Zanette sugeriu que as reuniões continuem sendo
agendadas de uma reunião para outra (de um mês para o outro), como já
estava sendo feito no ano passado e por ter funcionado bem desta maneira. O
conselheiro Lenolich de Jesus Ceresa e a conselheira Eva Lenita Trierveiler
sugeriram um pré-agendamento das reuniões de todo o ano de 2018. A

Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini marcou a próxima reunião do CMPC
para o dia 28/02, às 13h, na sala do administrativo do Centro de Cultura e
Eventos Plínio Arlindo de Nês. 9 – Regras do grupo do Whatsapp: A
Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini explicou que o motivo desta pauta é
para discutir, organizar e esclarecer o funcionamento do grupo do Whatsapp e
dos outros meios de comunicação do CMPC aos novos conselheiros. A
presidente inteirou que o grupo do Whatsapp vinha sendo usado para
esclarecimentos e informativos exclusivamente culturais (reuniões, eventos,
etc.) e ainda ratificou que acha importante que o grupo fique focado neste
caminho. O grupo do Whatsapp não é o meio de comunicação oficial do
CMPC, sendo este o e-mail. O Whatsapp é um canal não oficial que facilita a
comunicação entre os conselheiros caso ocorra algum imprevisto, como avisos
de atrasos, mudanças de datas de reuniões, mudanças da sala de reuniões,
por exemplo, e para informativos culturais que sejam do interesse comum de
todos os conselheiros. O Vice-presidente Joelmir Zanette explanou que nosso
grupo de conselheiros é institucional e que para o bom convívio de todos temos
que ser mais refinados nos assuntos postados no grupo. 10 – Cronograma de
reuniões e organização da eleição do(a) Presidente e Vice-presidente para
gestão 2018/2019 do CMPC: A Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini frisou a
importância de todos os conselheiros, principalmente os que estão assumindo
neste ano, de fazerem a leitura do regimento interno do CMPC para
conhecimento e discussões em reunião. O Vice-presidente Joelmir Zanette
sugeriu que os conselheiros se reunissem por alguns minutos, fora do
protocolo, para a organização das eleições. Os conselheiros se reuniram por
aproximadamente dez minutos para conversas e definição das chapas. 11 –
Eleição e posse: Com formação de chapa única, a conselheira Jaquelina
Pavan se candidatou a Presidência do CMPC e a conselheira Andressa Neves
de Oliveira se candidatou a Vice-presidência do CMPC. As conselheiras foram
eleitas por unanimidade entre os conselheiros presentes votantes (12 (doze)
votos a favor), não havendo votos contrários nem abstenções. 12 – Discussão
sobre capacitação para novos conselheiros e aprimoramento para
remanescentes: O conselheiro Lenolich de Jesus Ceresa falou sobre a
orientação e esclarecimentos dos novos conselheiros. Sugeriu que os antigos
conselheiros auxiliassem os novos conselheiros sobre o funcionamento do
CMPC. A conselheira e Secretária de Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas
informou a todos que nos dias 22 e 23/03/2018 o Conselho Estadual de Cultura
de Santa Catarina promoverá o 2º Fórum de Conselhos em Chapecó/SC, e que
seria um momento oportuno e produtivo de capacitação aos novos
conselheiros. O fórum tem o objetivo de promover a capacitação e debates
intermunicipais sobre Conselhos de cultura. 13 – Informativos da Secretaria
de Cultura: O conselheiro Daniel Henrique Sagave ratificou a importância da
disseminação dos Editais lançados pela Prefeitura de Chapecó, por meio da
Secretaria de Cultura, e pediu para que os conselheiros compartilhem com
seus grupos e contatos. A conselheira Luciéle Pompeo explanou sobre o
pacote de cinco editais de fomento à cultura para o exercício de 2018,
totalizando R$ 707 mil, lançados dia 10/01/2018. São eles: Edital de
Credenciamento de Avaliadores dos editais 2018 – com inscrições
abertas de 10 de janeiro a 9 de fevereiro. Objeto: Selecionar profissionais de
diversas áreas artísticas para compor comissões de avaliação das propostas
apresentadas em todos os editais da Secretaria de Cultura durante o exercício
2018. Valor total: até R$ 80.000,00. Edital do Festival de Teatro 2018 – com
inscrições abertas de 10 de janeiro a 02 de março. Objeto: Selecionar
espetáculos que irão compor a mostra oficial e Mostra Itinerante do Festival de
Teatro, que será realizado de 23 a 28 de abril e 2018. Valor total: até R$
70.000,00. Edital de Fomento e Circulação das Linguagens Artísticas de

Chapecó 2018 – com inscrições abertas 10 de janeiro a 23 de fevereiro.
Objeto: Seleção de Projetos dos 09 (nove) principais segmentos artísticos com
o objetivo de fomentar a produção e o acesso à Cultura. Valor total: até R$
550.000,00. Edital de Exposições na Galeria Dalme Marie Grando Rauen
2018 - com inscrições abertas de 10 de janeiro a 02 de março. Objeto:
Seleção de Exposição de Artes Visuais na Galeria Dalme Marie Grando Rauen.
Valor total: até R$ 4.000,00. Edital de Exposições na Galeria Do Centro De
Cultura E Eventos Plínio Arlindo De Nes - com inscrições abertas de 10 de
janeiro a 02 de março. Objeto: Seleção de Exposições de Artes Visuais na
Galeria do Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo De Nes. Valor total: até
R$ 3.000,00. A conselheira Grasieli Canelles Bernardi informou que as
matrículas do “Programa Arte Cidadã” estarão abertas a partir do dia
07/02/2018 e que o início das aulas está previsto para o dia 15/02/2018. A
conselheira e Secretária de Cultura Sra. Roselaine Barboza Vinhas informou
que a Escola de Artes de Chapecó está em reforma sendo reestruturada dentro
dos padrões de acessibilidade para atender um número ainda maior de
pessoas, voltando aos trabalhos no dia 05/02/2018. 14 – Assuntos gerais: A
Presidente Sra. Caroline Miotto Pecini dá por encerrada a primeira reunião de
dois mil e dezoito do Conselho Municipal de Política Cultural, ficando agendada
a próxima reunião ordinária deste Conselho para o dia 28/02/2018, sendo que
eu, Katiuscia Winckler Migliavacca, lavrei a presente ata e os presentes
assinaram a lista de presença anexa.

