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Ata nº 04/2021 

Aos onze dias de agosto de dois mil e vinte e um (11.08.2021), às dezenove horas (19h), 

reuniram-se em sessão ordinária e de forma remota (Google Meet), os membros do Conselho 

Municipal de Política Cultural (CMPC). Participaram do encontro, a Presidente do CMPC, 

Susilei Mara Zatta, a Presidente do Instituto Cultural de São Lourenço (ICSL), Alini Cristina 

Cadorin Bonetti, o Secretário do CMPC, Roveli Bichels, as Conselheiras Lenir Fátima 

Cruzetta, Lúcia Maria dos Santos, Leila Inês Franz Coelho, Emanoelle Favretto, Solange 

Bauer da Rosa Conci, Lorita Piovesan Reiter e o Conselheiro Edenilson Savi. A Presidente do 

CMPC saudou os(as) participantes e realizou a abertura da reunião mencionando os assuntos 

da pauta: Adiamento da homenagem à Família Pedersetti – Museu; 48º Festival Lourenciano 

de Interpretação da Canção (FLIC); Encaminhamentos para as atividades relacionadas ao 

Natal; Semana da Dança; Semana do Teatro; Demandas livres.  

 

A conselheira Lúcia e a Presidente Susilei ressaltaram a importância do envolvimento dos 

membros do CMPC frente às demandas e discussões que se referem à cultura municipal. 

Enfatizaram, ainda, que cabe ao conselho apontar idéias, discussões, projetos e possíveis 

articulações que tratam do âmbito das políticas culturais municipais, incluindo, sobretudo, as 

relacionadas ao Plano Municipal de Cultura, cujas ações estão sendo mobilizadas e merecem 

atenção e acompanhamento dos(as) conselheiros(as). 

 

Em seguida, Alini Bonetti, fazendo menção aos itens colocados na pauta do dia, noticiou o 

adiamento da homenagem à família Pederssetti, a qual seria realizada através da confecção, 

instalação e inauguração de uma placa, já discutida em reuniões anteriores, e que, juntamente 

ao ato em homenagem à família aconteceria a abertura oficial do museu. A presidente do 

ICSL noticiou, ainda, que está em discussão a possibilidade de uma pessoa ser designada para 

a dedicação profissional ao Museu. Em complemento à pauta, destacou-se que o regulamento 

e as contratações para o 48º FLIC estão em andamento, e que o festival está agendado para 

acontecer em dezembro de 2021. Alini mencionou, também, como ações que estão sendo 

encaminhadas pelo ICSL, os encaminhamentos para o Natal, a Semana do Teatro, a Semana 

da Dança e o Curso online de Biscuit (o qual apresentou um número considerável de pessoas 

inscritas). 

 

Ao abrir-se a palavra para as demandas livres, a conselheira Lorita Reiter colocou-se à 

disposição para as ações comentadas acima e outras demandas do CMPC.  

 

Observou-se que o mandato da atual composição do CMPC, em sua presidência, secretariado, 

conselheiros e conselheiras está por finalizar, sendo necessárias novas indicações e eleições. 

Dessa maneira, a conselheira Lenir Cruzetta e o secretário Roveli Bichels encarregaram-se de 

revisitar o Estatuto do CMPC para, a partir do documento e, juntamente com os membros do 

CMPC, discutir, elaborar o evento e a forma com os quais será decidida a nova composição. 

 

Nada mais havendo a tratar, Susilei Mara Zatta encerrou a reunião. Foi lavrada a presente Ata 

por Roveli Bichels e submetido o documento à aprovação dos(as) participantes. Em 

conformidade com suas apreciações, será assinado. 

 

 


