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Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) realizada no dia vinte e três de 

fevereiro de dois mil e quinze. Presidente abre a reunião disponibilizando a condução dos trabalhos, ao que 

não houve candidatos. Sendo assim ele mesmo conduziu. Não houveram ofícios a serem lidos. O Presidente 

comenta que tema da última reunião extraordinária foi a apresentação dos relatórios dos trabalhos 

referentes aos editais LIC 2013 e 2014. Celso solicita que seja lida a ata da referida reunião. Nina fez a 

leitura. Celso perguntou se algum dos presentes tinha interesse em conhecer os relatórios, mas não houve 

manifestações nesse sentido, no entanto houve solicitação de que estes fossem anexados a ata da reunião 

extraordinária. Houve solicitação de esclarecimentos e alguns dos presentes fizeram suas considerações 

quanto ao processo dos dois editais. Depois disto passamos para os assuntos reunião: 1) Apresentação dos 

trabalhos das comissões constituídas – foi ressaltado a importância das comissões nas atribuições do 

CMPC. Para esta reunião o levantamento apontou oito comissões em atuação: I - Comissão para emissão 

de atestado de funcionamento para entidades culturais - Membros: Celso Peixoto, Elias Luciano, Luciano 

Estevão e Roberta Guimarães. II -  Comissão do Plano Museológico. Membros: Dagma Castro, Carlos 

Dickmann, João Alexandre Silva, Mirian Masutti, Lilian Martins, Paulo Henrique Pena e Jurandir Knabenn. 

Nesta reunião Paulo faz uma breve  apresentação do plano de trabalho já definido pela Setorial do 

Patrimônio em relação aos museus. III - Comissão do Plano Municipal de Cultura. Membros: Guilhermina 

Stuker, Noemi Loser, João Alexandre Silva, Celso Peixoto, Nina Coitinho, Lilian Martins, Luciano Estevão, 

Anderson Beluzzo, Dagma Castro e Elias Luciano. IV - Comissão de acompanhamento da elaboração de 

editais. Membros: Adriana Alcântara, Carlos Dickmann, Elias Luciano, Glédis Tissot, Rafael Salvador e 

Roberta Guimarães. V - Comissão de análise dos regimentos internos das setoriais. Membros: Rafael 

Salvador, Dagma Castro e Luciano Estevão. A atribuição desta comissão levantou uma questão quanto a 

participação na câmara e a participação nos editais . VI - Comissão de Pauta. Membros: Guilhermina 

Stuker, José Guimarães, Vitor da Silva, Luciano Estevão, Susi Brito, Adriana Alcântara, sendo Potyra Najara, 

Roberta Guimarães e Rafael Salvador como titulares das respectivas câmaras setoriais. VII - Comissão do 

Regimento do Teatro – é constituída pelos mesmos membros da Comissão de Pauta e por este motivo 

entendeu-se que as duas comissões devem fundir-se em uma: Comissão de Pauta e do Regimento Interno 

do Teatro.   VIII -  Comissão de Acompanhamento da LIC – foi formada para contribuir na elaboração do 

texto do edital 2014 e a partir desta reunião assume a atribuição de acompanhar a execução dos projetos 

culturais aprovados. Membros: Celso Peixoto, Elias Luciano, Guilhermina Stuker, Nina Coitinho, Luciano 



Estevão, Diego Dambroski e Natália Santa (a confirmar), Lilian Martins, Glédis Tissot  e Carlos Dickmann. 

Nesta reunião foram acrescentados novos membros às comissões, ficando constiuídas pela nominata acima 

citada conforme cada uma, destacando então as Comissões:  I - Comissão para emissão de atestado de 

funcionamento para entidades culturais; II -  Comissão do Plano Museológico; III - Comissão do Plano 

Municipal de Cultura; IV - Comissão de acompanhamento da elaboração de editais; V - Comissão de análise 

dos regimentos internos das setoriais; VI - Comissão de Pauta e do Regimento Interno do Teatro  VII -  

Comissão de acompanhamento da LIC . 2) Discutir Regimento do Conselho – houve consenso sobre a 

necessidade de formar uma nova  comissão para analisar o regimento e propor alterações o  que será 

assunto para próxima reunião ordinária. 3) Apresentação da decisão da Comissão para emissão de Atestado 

de Funcionamento de entidades culturais  e 4) Leitura e aprovação do documento para mudança no texto 

da lei que inclui as quatro novas Câmaras – o resultado dos trabalhos, referente aos assuntos 3 e 4 da pauta 

desta reunião não foram apresentados, ficando para próxima reunião ordinária.  Assuntos gerais. Elias 

parabeniza o presidente do CMPC pelo levantamento e formalização das comissões. João Alexandre pede 

que todas as Câmaras se unam para dar um novo movimento à Praça da Cultura. Dickmann questiona 

porque promover a economia criativa em detrimento da economia solidária. A plenária esclareceu que 

economia criativa é uma política do MinC, e que a proposta em Balneário Camboriú é promover uma nova 

matriz econômica para o município, enquanto que a ecomonia solidária é uma concepção de organização 

dos trabalhadores informais.  Às 21h15 a reunião foi encerrada e a ata, por questões técnicas, ficou para 

ser concluída e lida na próxima reunião. Estiveram presentes: Celso Peixoto, Rafael Salvador, Paulo 

Henrique Pena, Nina Coitinho, João Alexandre Silva, Noemi Loser, Miriam Masutti, Carlos Dickmann, 

Guilhermina Stuker, Rossana Goes, Elias Alcides Luciano, Kelli Batista, Maria Cristina Brum, Roberta 

Guimarães, Miriam Pinheiro. 

 


