
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

   
 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 
 26/01/2015 

 

 

Aos vinte seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, o Conselho Municipal de Política 

Cultural realizou reunião ordinária para discutir e deliberar sobre a os assuntos da pauta. O 

presidente Celso abriu a reunião chamando todos a bemvindos e cantamos parabéns ao Júlio 

Batschauer que esteve de aniversário no dia anterior. Após ler a pauta o Presidente deu início 

a discussão dos assuntos previstos 1)Estatuto do CMPC - membros faltantes - foi lembrado  

que o estatuto prevê o desligamento dos membros que faltarem três reuniões ordinárias 

consecutivas e cita o caso da Setorial de Fotografia e Artes Populares e Circo que já 

regularizaram sua situação em relação as faltas. Destaca, também, a situação do 

representante da Fundação de Esporte que faltaram três reuniões ordinárias consecutivas 

mas que sempre contribuíram nas ações do Conselho. João Alexandre fala da importância da 

participação dos diversos setoriais. Guilhermina propõe que uma vez que as novas câmaras 

setoriais foram homologadas, qual é o encaminhamento agora para que possam se efetivar. 

Anderson explica que a nova composição do CMPC será modificada após a provação da Lei do 

Sistema Municipal de Cultura. Qual encaminhamento será dado até que a situação seja 

regularizada? Anderson diz que a homologação que foi feita no Conselho só está aguardando 

um respaldo legal o que será dado pela Lei do Sistema Municipal. Luciano propõe que seja 

feita uma alteração para que as referidas câmaras sejam efetivamente participantes ou se 

aguarda a lei do sistema. Lilian entende que não há fragmentação mas que não está claro para 

o Conselho. Guilhermina propõe que se faça encaminhamento estabelecendo metas, uma vez 

que o plano de trabalho junto ao Minc está expirando em julho e já estamos em atraso. João 

Alexandre propõe que se aguarde a aprovação da Lei dando continuidade aos trabalhos. 

Dickmam reforça a posição do João.  Celso  defende que se aguarde a lei do sistema. Luciano  

diz que é importante  a questão ser decidida pelo Conselho: se propõe a mudança ou se 

aguardamos, entendendo que é mais rápido aprovar um artigo do que uma lei inteira. Feita a 

votação foram nove a favor de propor a emenda e duas abstenções. 2) - LIC 2014 – resultados 

Guilhermina apresenta os resultados do edital/ 2014 da LIC. Rafael  informa que a Câmara 

Setorial de Música discorda da aprovação do projeto de um proponente, pois este não residi 

na na cidade. Guilhermina esclarece sobre as medidas  adotadas na habilitação dos 

proponentes e sugere que a câmara encaminhe a solicitação de informações. Celso propõe 



que o próximo edital seja pensado e Anderson sugere que  seja lançado aproximadamente no 

mês de julho. Luciano propõe a formação de uma comissão para acompanhar os projetos da 

LIC, e Anderson completa que é uma exigência, pois o Conselho deve credenciar as entidades 

culturais da sociedade civil. Anderson considera que o Conselho pode propor resolução no 

sentido de regulamentar também para pessoas físicas. Foi tirada uma comissão para 

elaboração do edital de credenciamento das entidades ficando: Celso, Luciano, Roberta e 

Elias. Anderson propôs que o edital contemple pontos de cultura, produtores culturais e  

grupos . Ficou agendada uma  reunião extraordinárias para tratar só da LIC 2013 e 2014, no 

dia 09 de fevereiro às 19h. 3) - PMC - retomada de trabalhos – iniciando na primeira quarta-

feira de fevereiro mesmo horário, 9horas ; 4) Plano Museológico de Balneário Camboriú – 

Lilian apresenta a demanda que é imperativo para a elaboração do plano museológico e que o 

Minc  orienta a elaboração dos planos para 2015 e esclarece sobre sua importância 

estratégica na preservação do patrimônio cultural musealizado.  Apresenta os bens culturais e 

acervos que se constituem em objetos deste plano. Dickmann propõe a identificação da Praça 

20 de julho regulamentada em lei. Foi proposta uma comissão para pensar o plano 

museológico que ficou assim formada por representantes : Turismo – Dickmann, 

Planejamento - Miriam, Artesanato, - João alexandre e Dagma. Dickman  faz considerações 

sobre a praça da cultura sugerindo ações no sentido de provocar uma renovação do 

ambiente. Dagma informa que a câmara de fotografia já tem proposta e João Alexandre faz 

esclarecimentos sobre o assunto. Anderson informa sobre o plano de ação com o SEBRAE  de 

revitalização do espaço e informa sobre outras ações no sentido. 5) - Agenda Natal, 

articulação FCBC, SecTur e Câmara Setorial de Música  – Rafael Salvador questiona sobre  

forma como ocorreu a contratação dos artistas para a programação de final de ano, a ideia de 

apresentações gratuitas. Propõe que o planejamento de um calendário de eventos pode ser 

uma prática adequada, neste sentido. Dickman informa que há um edital de credenciamento 

aberto para contratação das apresentações para o carnaval. Anderson esclarece que a FCBC 

não trabalha com procedimentos que considere as apresentações gratuitas e comenta as 

iniciativas para evitar compra direta e dar oportunidade a todos, da proposta de elaborar um 

calendário de eventos junto com Secretaria de Turismo. 6) Assuntos gerais – Júlio sugere que 

para a área do circo e artes populares tivessem totens em locais estratégicos com 

programação e artistas com cachê, estimulando os artistas de rua. Estiveram presentes: 

Guilhermina Stuker, Celso Peixoto, Anderson Beluzzo, Luciano Estevão, João Alexandre Silva, 

Elias Luciano, Roberta Guimarães, Júlio Batschauer, Dagma Castro, Rafael Salvador, Miriam 

Masutti, Nina Coitinho, Lilian Martins, Sander Stramosk e Carlos Dickmann, os quais assinaram 

a lista de presença. A reunião foi concluída às 21h58 com a leitura da ata que foi lida e 

aprovada pelos presentes.  


