
Reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) - Aos 
vinte e nove dias do mês de agosto de 2016, com início às 19h04min, nas 
dependências da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, foi realizada uma 
reunião do CMPC para discutir a seguinte pauta 1) Apresentação do BC 
Criativo, 2) Reorganização das comissões da FCBC. A presidente do Conselho, 
Ana Carolina Manhães Cavalcante abriu a reunião com as boas-vindas e 
anunciou o assunto da pauta - em seguida a Presidente da Fundação Cultural 
Guilhermina Stuker apresentou o Plano Municipal de Cultura, especialmente o 
V Eixo: Cultura, Cidade e Desenvolvimento, destacando que uma das ações 
realizadas para cumprir a meta 24 do Plano, foi a criação da Rede de 
Integração BC Criativo. Após a introdução repassou a palavra para Ivana 
Rebelo que apresentou Carina Casanova Pires, representante da FACISC que 
realiza o acompanhamento da criação e implantação do BC Criativo 
especialmente com as Câmaras Técnicas, e seguiram com a apresentação do 
BC Criativo: Decreto, Conselho Gestor, Metodologia, Eventos, Ações e 
Resultados Esperados, enfatizando a importância da Rede Colaborativa e das 
Câmaras Técnicas com enfoque participativo, finalizando, Ivana agradeceu e 
abriu para perguntas e explanações, João Alexandre enfatizou a importância do 
BC Criativo, e dos representantes dos setoriais serem mobilizadores e 
incentivadores para participação nas Câmaras Técnicas. Gledis questionou se 
a mudança de horários sugerida, será realizada. Luiz questionou a diferença 
entre Câmara Técnica e Câmara Setorial, Sandramara colocou a dificuldade de 
participação e Carina reforçou a importância de quem não pode participar, 
auxiliar na disseminação das informações. Guilhermina reforçou a diferença 
entre as Câmaras Setoriais com enfoque na Política Pública e Câmaras 
Técnicas como ação do Plano Municipal de Cultura e a economia criativa como 
um conceito em construção, bem como a importância do conselho conhecer 
estes processos. Luciano falou do BC Criativo, como mais uma oportunidade 
para os artistas enfatizando a importância da união de público, privado e de 
instituições de ensino. Ana agradeceu a Ivana e Carina e deu sequência à 
reunião apresentando e sugerindo a reorganização das Comissões, Luciano e 
Noemi reforçaram que os conselheiros são representantes das comissões, e 
abrindo votação para ver se os membros concordam com a votação das 
comissões, dentre os presentes, sendo aprovado por unanimidade para 
eleição. Reorganizando-se assim as seguintes comissões: I - Comissão para 
emissão de atestado de funcionamento para entidades culturais, membros: 
Luciano Estevão, Sandramara, Marina Dias e Valéria Lúcia, posto em votação 
e aprovado por unanimidade. II -  Comissão do Plano Museológico, membros: 
Mariana Schlickmnann, Nara Leite Perna, Paulo Henrique Pena, Ivana Rebelo, 
posto em votação e aprovado por unanimidade. III - Comissão de 
acompanhamento do Plano Municipal de Cultura. membros: Guilhermina 
Stuker, Noemi Loser, João Alexandre Silva, Luciano Estevão, Luciana Maria 
Nardini, Luiz Kappel, posto em votação e aprovado por unanimidade. Abriu-se 
votação para supressão da Comissão de acompanhamento e elaboração de 
editais e junção a com VII -  Comissão de Acompanhamento da LIC, posto em 
votação e aprovado por unanimidade. IV- Comissão de análise dos regimentos 
internos das setoriais, membros: Rafael Salvador, Noemi Loser, Luciano 
Estevão, Marina Dias, Nara posto em votação e aprovado por unanimidade. V - 
Comissão de Pauta e do Regimento do Teatro, membros: Ana Carolina 
Manhães Cavalcante, José Guimarães, Rafael Salvador,  Luciano Estevão, 



Melize, Roberta Guimarães, Fernando, Douglas, Susi  ficando em aberto os 
representantes da música. VI -  Comissão de Elaboração e Acompanhamento 
de Editais, membros: Fábio Aurélio Castilho, Marina Dias, João, Luciano 
Estevão, posto em votação e aprovado por unanimidade. VII -  Comissão de 
Elaboração e Acompanhamento da LIC, membros: Ana Carolina Manhães 
Cavalcante, Marina Dias, faltam dois membros, ficando em aberto para definir 
na próxima reunião. Como assuntos gerais foi colocado que o Vice Presidente 
Adriano Carlos Nogueira, está como candidato a vereador e não pode 
participar das reuniões como representante e vice-presidente do Conselho, 
ficando entre as sugestões enviar um oficio informando o setorial e solicitando 
posicionamento, foi aberta votação, porém devido horário grande parte dos 
membros do conselho já haviam se retirado, ficando esta questão para a 
próxima reunião. Participaram desta reunião os Conselheiros: Luciana Maria 
Nardini, Marina Dias, Ana Carolina Manhães Cavalcante, José Guimarães, 
Mariana Schlickmnann, Isabel Cristina da Silva Tavare, João Francisco 
Eugênio, Valéria Lúcia Lehmkuhi, Noemi Maria Loser,  Fábio Aurélio Castilho, 
Luciana  Vargas, Roseni Salete dos Santos Cruz, João Alexandre Silva, 
Sandramara, Janaina Simas Neves, Eugênio Martinez Andreola, Luiz Kappel, 
Nara Leite Perna, Luciano Pedro Estevão e os visitantes: Kamila M. Machado, 
Guilhermina Stuker, Tote Oliveira,  Gledis Tissot, Carina Casanova, Ivana W. 
Rebello, e Priscila Gusmann. Um total de 25 participantes, que assinaram a 
lista de presença. Eu, Fábio Aurélio Castilho, secretariei a reunião a qual foi 
encerrada às 20h55min ficando esta ata para ser lida e aprovada no início da 
próxima reunião do Conselho. 


