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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) realizada no dia quinze 

de dezembro de dois mil e quatorze, as dezenove horas, na sede da Fundação Cultural. Depois da 

abertura feita pelo presidente do CMPC, foi feita a leitura dos seguintes ofícios: Recebido - Saída do 

Lúcio Rila da câmara de Fotografia, e não querendo o suplente assumir, ficou representando 

interinamente o sr. Leonel Tedesco, até o novo pleito.  Expedido - Encaminhamento da câmara 

setorial de música, solicitando a prestação de contas do 4º Festival da Canção e do 1º Festival da 

Canção Infanto Juvenil à FCBC. Em seguida passou para discussão e deliberação da seguinte pauta:  

1 - Calendário 2015 - 1º semestre - a reunião continuará na última segunda-feira do mês às 19 

horas. Sr. Celso, faz um breve relato das conquistas deste ano, em quase 20 reuniões. Comunica 

suas férias em 02 de janeiro, ficando o vice-presidente, Sr. Luciano, responsável pelo Conselho no 

período. 2 - Organizar confraternização de início de ano  2015 – a  primeira reunião de 2015 ficou 

para o dia 26 de janeiro, com uma confraternização após a reunião. 3 - Apresentação do Plano 

Municipal de Cultura – Os resultados dos trabalhos da Comissão do CMPC, que se reúne todas às 

quartas-feiras de manhã, foram apresentados no 2º Fórum de Cultura no último dia 8 de dezembro 

no auditório do SESC. Sra. Guilhermina apresenta os eixos, diretrizes e metas  e abre para discussão 

no grupo . As ações da FCBC e CMPC já podem ser conduzidas dentro destas propostas. O próximo 

passo é promover ações para que as câmaras setoriais conheçam e discutam este texto para que se 

apropriem do plano bem como do seu processo de elaboração, podendo assim,  colaborar com a 

Comissão na definição das ações. O texto apresentado já está postado na Plataforma de Interações 

Culturais (PinC) na página da FCBC . Sr. Anderson evidencia que é importante um chamamento das 

câmaras e dos demais setores responsáveis pela formulação e implantação das políticas públicas 

para o tratamento das ações a serem definidas. Propõe que haja uma provocação no sentido 

sensibilizar as diversas áreas da sociedade na efetivação das metas. Dagma e Luis Felipe falam do 

esvaziamento das câmaras de fotografia e artes visuais nos últimos tempos, em especial no último 

ano. Celso retoma o assunto do edital da Galeria Municipal de Arte, nos meses de janeiro e 

fevereiro, exclusivos às câmaras setoriais de artes visuais e fotografia, como um processo muito 

burocrático. Luciano fala que o Plano Municipal de Cultura pode unir novamente os produtores 

locais. Sr. Anderson sugere acordar um cronograma, trazendo as câmaras para a discussão do 

plano, até o mês de março ou abril. Tentar trazer o interlocutor para o debate, com o 

empreendedor, o trade turístico, e definir a ação com a sociedade civil.  Dagma, referindo-se aos 



processos de organização e realização da pré-conferência e conferência municipal no ano de 2013 

reflete que o artista já deu sua contribuição, e agora pretende ver o fruto desta.   Luciano coloca 

como meta a conclusão do plano para julho de 2015 e propõe  que as setoriais trabalhe no texto do 

plano durante os meses de fevereiro e março com o objetivo de a partir das metas apresentar 

propostas de ações para o plano. Sr. Dickmann convida a todos para dia 17 de dezembro às 

18h30min na Câmara de Vereadores  - apresentação do Plano Municipal de Turismo e retira-se da 

reunião. Guilhermina sugere que a comissão sistematize as ações já evidenciadas nos documentos 

gerados pelas pré-conferências e conferência trabalhando concomitantemente com as setoriais, 

acrescentando  que é importante o “diálogo” entre os planos de gestão pública municipal. Neste 

sentido propõe um fórum com as setoriais, um fórum com as demais secretarias no mês de abril, e 

um fórum com a sociedade civil para concluir o texto do plano. Celso sugere que a comissão já 

trace as estratégias de alcance das demais secretarias.  Luciano coloca que o mais breve possível, 

seja implementado a Lei do Fundo, e Lilian coloca as questões do Plano Museológico e do Sistema 

Nacional de Patrimônio Cultural. A proposta de documento de Plano Municipal apresentada nesta 

reunião foi aprovada por unanimidade. 4 - Apresentação do Programa Brasil Criativo – Incubadoras; 

5 - Apresentação do Projeto Polo Criativo; 6 - Plataforma de Informações e Indicações Culturais – 

Sr. Anderson fez o repasse das informações  sobre sua viagem à Brasília , ocasião em que se reuniu 

com a equipe do Ministério da Cultura para tratar de assuntos relativos à economia criativa ficando 

acordada uma proposta de implantação do polo criativo com incubadora em Balneário Camboriú, 

com recursos para a formação continuada dos produtores. 6 - Assuntos gerais – não houve 

destaque neste item. Estavam presentes Celso Peixoto, Guilhermina Stuker, Anderson Beluzzo, 

Carlos Dickmann, Luis Felipe Berejuk, Dagma Castro, Roberta Prado Guimarães, Rafael Salvador, 

Lilian Martins e Luciano, Pedro Estevão e Nina Maria Coitinho. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião deu-se por encerrada, e a ata foi lida e aprovada na presença dos conselheiros. Lilian 

Fernanda Martins, secretária ad hoc. 

 


