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Ata nº 01/2020
Aos dias quatorze de fevereiro de dois mil e vinte (14.02.2020), às sete horas e trinta minutos
(07h30), na sala de reuniões do Instituto Cultural de São Lourenço (ICSL), na Via Parque,
S/N - Pavimento Inferior, Anexo ao Centro de Eventos, Bairro Cruzeiro, São Lourenço do
Oeste - SC, reuniram-se, em sessão ordinária, os membros do Conselho Municipal de Política
Cultural (CMPC), (lista de presença anexa), para tratar da seguinte pauta: 1- aprovação e
publicação do decreto para validar o Regimento Interno do Conselho; 2- Plano Municipal de
Cultura e data para a conferência municipal de revisão do plano; 3- projetos de revitalização
do Museu Municipal Comercindo Pederssetti; e, 4- demais encaminhamentos. A presidente,
Susilei Mara Zatta, desejou boas-vindas aos presentes. Quanto ao primeiro item da pauta, o
Regimento Interno do Conselho, a presidente perguntou se algum conselheiro teria sugestão
para alterá-lo. Sem alterações, o documento foi aprovado por unanimidade. O presidente do
Instituto Cultural de São Lourenço, Rennã Fedrigo, expôs que o Regimento é de grande
importância, pois deve orientar todas as ações do CMPC. A partir da aprovação será
disponibilizado à população no site do ICSL, assim como todos os documentos decorrentes
das ações do Conselho. Em relação ao segundo item da pauta, o Plano Municipal de Cultura,
Rennã explicou que ele foi elaborado em outubro, quando do Fórum Municipal de Cultura,
mas demanda outros encaminhamentos para a sua validação, ou seja: revisão até o dia
dezenove de fevereiro pela equipe do ICSL; leitura e análise do CMPC; consulta pública no
site do Instituto; conferência municipal de cultura com vistas a sua aprovação; e, por fim,
trâmite na Câmara de Vereadores para transformá-lo em legislação. Ficou definido que o
PMC será revisado pelo Conselho no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte,
(27.02.2020), em reunião extraordinária. Rennã também destacou a importância da
Conferência Municipal de Cultura, para a qual ficou definida a sua realização em dezessete de
março de dois mil e vinte (17.03.2020), às dezenove horas, no anfiteatro do Centro de
Eventos, e o público prioritário serão as pessoas vinculadas à cultura e as autoridades do
município. Também ressaltou a necessidade de elaborar o texto introdutório do Plano, já para
a realização da conferência. O conselheiro Roveli Bichels ficou responsável pela elaboração.
Em seguida, em dois de março (02.03.2020), o PMC será disponibilizado à consulta pública.
Quanto ao terceiro item da pauta, projetos de revitalização do Museu Municipal Comercindo
Pederssetti, o presidente do Instituto falou dos dois projetos recentemente aprovados, um do
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Poder Judiciário, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a ser aplicado até o mês de
setembro deste ano em pesquisa, confecção de materiais para exposição, um projeto expo
gráfico para o Museu e uma ação educativa. O segundo projeto, no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), vem da Fundação Catarinense de Cultura, e deverá ser aplicado até o final
de maio do presente ano, em um plano museológico e em um material institucional. Com
estes recursos, o objetivo do Instituto é deixar o museu Comercindo Pederssetti disponível à
visitação ainda no mês de outubro de dois mil e vinte. Para isto, a equipe técnica, amparada
pela empresa Catavento Produção Cultural, de Pinhalzinho/SC, está trabalhando na
revitalização dos materiais a serem expostos no espaço. A conselheira Lúcia ressaltou os
encaminhamentos, a fim de resgatar, recuperar e, ao mesmo tempo, proteger o acervo vindo
do espaço anterior do museu, além de outros materiais entregues ao Instituto. Há a
necessidade de cadastrar e de catalogar todos eles de acordo com as orientações técnicas. Por
fim, os conselheiros foram convidados a conhecer os materiais que estão guardados em
diferentes salas do ICSL, de acordo com a classificação. Nada mais havendo a tratar, a
presidente Susilei Mara Zatta encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, sendo
lavrada a presente ata por Nelí Bastezini Kronbauer, secretária do CMPC. Submetido o
documento à aprovação dos presentes e achada conforme, será assinada pela redatora e pela
presidente.

