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Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural realizada no dia nove de 

fevereiro de dois mil e quinze, às 19h, na Fundação Cultural. Esta reunião teve como pauta a 

apresentação, por parte da Fundação Cultural, do relatório do processo de execução e 

acompanhamento dos projetos aprovados pela Lei de Incentivo à Cultura – Edital /2013 e relatório do 

processo de seleção dos projetos aprovados pela Edital/2014. A reunião iniciou às 19h30min e Rafael 

Salvador foi escolhido para presidir a reunião e Celso Peixoto para redigir a ata. Guilhermina inicia 

apresentação dos relatórios entregando ao Presidente do Conselho os ofícios nº 28 e 29 que 

encaminham os relatórios, por escrito, do Edital/2014 e Edital/2013, respectivamente. Rafael indagou  

sobre relação do Curadores 2014 se  foi publicado no site e tudo  foi  confirmado. Celso  cita que o 

conselheiro Elias informou da impossibilidade de participar da reunião devido a outra agenda. 

Anderson comenta da Lei 3.750 /dez2014, sobre as cotas  e explica que  no próximo edital o conselho 

terá maior flexibilidade na distribuição das cotas. Explica também sobre os projetos aprovados  em 

2014. Rafael e João Alexandre indagam sobre como se deu a redistribuição da sobra de recursos  das 

cotas no processo de seleção de projetos. Guilhermina e Anderson explicam a forma  de redistribuição 

conforme previsto no edital/2014, contemplando inicialmente o projeto de maior pontuação dentro 

da área. Osni Teixeira pergunta sobre o montante de recursos investidos na LIC  e  Anderson informa o 

valor destinado nos editais 2013/14 e previsão de ampliação para 2015. Osni comenta que poucas 

cidades tem  um valor assim investido diretamente. Anderson frisa que  em outros municípios os 

artistas recebem carta de captação autorizando-os a buscar recursos na iniciativa privada. Guilhermina 

inicia apresentação do relatório  da LIC 2013, e explica que em novembro foi criada uma comissão 

interna na FCBC para dar continuidade nos trabalhos de  acompanhamento dos projetos, tendo em 

vista que nesta época findou o contrato com a empresa que fazia o acompanhamento destes projetos. 

Guilhermina registra a importância do trabalho e compromisso da funcionária Fernanda Decol .  Segue 

apresentando as ações desenvolvidas pela FCBC e informa sobre o levantamento da situação dos 

quarenta e nove projetos, que levou a convocação de vinte e três proponentes com irregularidades 

quanto ao cumprimento do plano de trabalho para  reunião, na qual somente seis destes proponentes 

se fizeram presentes, o que fez a FCBC notificar os faltantes. Rafael indaga sobre o fato de 

proponentes de projetos do edital/2013, ainda em fase de análise pelo setor de controladoria, 

também aprovarem projetos em 2014. Guilhermina informa que a análise da prestação de contas 

destes projetos terá prioridade. Guilhermina informa, também, que há projetos  que não finalizaram a 



prestação  de contas, mas encontram-se dentro do prazo do plano  de trabalho. Osni  pede explicação 

sobre contrapartida e Anderson e Guilhermina explicam como funciona a contrapartida e que esta 

ação faz parte do projeto aprovado. Guilhermina informa sobre os  projetos com pendências e que 

estão fora do prazo estabelecido no plano de trabalho. Anderson  fala que os que extrapolaram o 

prazo de prestação de contas estão sendo notificados e Guilhermina explica que a comissão está 

sendo rigorosa com os documentos e acredita que em breve  irão regularizar. Guilhermina apresenta 

também os projetos que não entregaram a prestação de contas da 1ª parcela e, portanto, não 

receberam ainda a 2ª parcela. Anderson manifesta-se registrando  que pelas conversas com os 

proponentes acredita que os mesmos vão conseguir superar as dificuldades. Guilhermina e Anderson 

deixam claro que sempre trabalham para o bom andamento da execução dos projetos garantindo o 

cumprimento dos planos de trabalho. Anderson coloca que para este ano é importante que o Conselho  

assuma parte das responsabilidades de análise e fiscalização dos projetos aprovados. Lembra que já  

estamos iniciando os trabalhos junto ao Conselho fornecendo o atestado de funcionamento das 

entidades e também sugere a criação de uma comissão de acompanhamento e fiscalização do 

andamento dos projetos culturais. Celso  coloca que a comissão deve sair  de uma reunião ordinária e 

todos os presentes concordam que membros com projetos aprovados não devem participar da 

comissão. Pelo  grande volume  de trabalhos, Anderson sugere, também, que a comissão trabalhe com 

os relatórios da FCBC. Todos concordam que  um número de no mínimo sete integrantes deve compor 

a comissão. Guilhermina cita que pela lei de transparência é importante a organização e registro  deste 

trabalho. Anderson lembra que hoje, todos os documentos da administração pública ficam à 

disposição da comunidade  de forma eletrônica. Rafael coloca que  ao ter conhecimento de que o valor  

do apoio a cultura em Brusque é de 75 mil, sente orgulho de fazer parte da Cultura de Balneário 

Camboriú.  João comenta que artistas que vem a nossa cidade quando ficam sabendo como funciona o 

apoio financeiro à cultura ficam maravilhados. Guilhermina coloca que  nunca receberam nenhum tipo  

de pedido de favor para aprovar projeto de quem quer que fosse. Todos comentam sobre lisura e 

credibilidade que a LIC passa a toda comunidade, quer seja pela transparência do processo, quer seja 

pela atenção a todos os que pedem explicação a FCBC. Osni  fala que se sente motivado a participar do 

Conselho. Rafael informa que os questionamentos sobre o vinculo de um proponente com Balneário 

Camboriú foram compreendidos pela Câmara Setorial, desfazendo-se a necessidade de maiores 

explicações por parte da FCBC.  Anderson  reforça  a importância do cadastro no SNIIC para  evitar  que  

fatos futuros em relação a dúvida de vínculo com o município não ocorram. Estiveram presentes nesta 

reunião, Rafael Salvador, João Alexandre Silva, Celso Peixoto, Rossana Goes, Luciano Pedro Estevão, 

Lilian Martins, Osny Teixeira, Marcelo Fernandes, Anderson Beluzzo, Guilhermina Stuker, os quais 

assinaram a lista de presença. Celso Peixoto redigiu esta ata que foi lida e aprovada pelos presentes. 

Rafael finaliza a reunião às 20h47min. 

 


