
Reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) - Aos 
vinte e oito dias do mês de novembro de 2016, com início às 19h12 min, nas 
dependências da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, foi realizada uma 
reunião do CMPC.  A presidente do Conselho, Ana Carolina Manhães 
Cavalcante abriu a reunião com as boas-vindas e anunciou que o  assunto da 
pauta é a LIC. Em seguida foi apresentada carta de desligamento de 
Sandramara ficando como titular da setorial de Artes Visuais Janaina Simas 
Neves Garcia e Ediomar Luzia como suplente. Em seguida Guilherme e 
Caroline, que participam da comissão de organização da LIC, esclareceram o 
processo da classificação dos projetos da LIC por etapas, também explicaram 
as publicações, as listas e o recurso. Foi questionado sobre a troca de projetos 
na lista, pois houveram projetos que estavam na lista e foram retirados após 
recursos, este tema gerou grande debate, entre as sugestões pontuou-se 
mudar o método para as próximas edições. Beluzzo esclareceu que a primeira 
etapa foi por modalidade e o saldo remanescente por área cultural, Roberta 
pontuou que esta foi uma solicitação das Câmaras Setoriais, Aline esclareceu 
que realmente o Edital LIC 2016 foi elaborado e aprovado junto ao conselho, 
reforçando a importância de participar do Conselho. Manuela colocou que 
alguns itens foram abordados e debatidos no conselho porém algumas 
demandas não foram aprovadas. Luciano explicou que o conselho tem uma 
comissão que elabora o edital com contribuição das Câmaras Setoriais e 
depois é aprovado em reunião, e que o recurso está previsto no Edital. Celso 
colocou que participa do Conselho a oito anos e que as decisões foram 
definidas coletivamente, não só o edital da LIC como os demais. Mara falou 
que muita coisa precisa ser melhorado para a próxima edição. Simone levantou 
vários questionamentos pois não aceita que alguns projetos foram 
desclassificados após os recursos. Ana reforçou que todos os itens foram 
exaustivamente debatidos nas reuniões do conselho e que este é momento de 
projetarmos e melhorar para o próximo ano. Também ressaltou que os 
resultados dos projetos estão sendo um sucesso, percebe-se isso nos 
espetáculos apresentados no teatro tanto pela qualidade, quanto pela procura 
e interesse do público. Manuela reforçou que um dos itens que precisa alterar 
no próximo edital é que projetos aprovados em dois anos não podem participar 
do terceiro e isso é um prejuízo tanto na qualidade quanto na quantidade de 
projetos. Luciano colocou que na elaboração do edital para o próximo ano 
precisamos decidir se priorizamos qualidade ou quantidade, e que o processo 
realmente foi bem democrático. Luiz colocou sobre a importância dos debates 
e de reforçar as ações do conselho. Dagma, que participou da comissão de 
elaboração do edital, enfatizou que os itens foram muito debatidos. Fernando 
reforçou que a restrição do terceiro ano fez parte dos debates com a setorial, 
Mara discorda desta delimitação, Luciano pontou a importância do conselho 
justamente para que estes debates sejam realizados. Ana reforçou a 
importância dos debates e questionou se o que está sendo apresentado hoje 
ficou claro para todos, ou se alguém ainda ficou com dúvidas sobre o processo 
de classificação dos projetos na LIC 2016, Melize  relatou que conhece o 
processo e a transparência do mesmo. A comissão agradeceu o comentário da 
Melize e reforçou a importância de repassar e divulgar as informações aqui 
apresentadas, pois realmente os processos foram feitos de acordo com os 
debates e aprovações do conselho. Celso falou a importância de reforçar e 
divulgar também os pontos positivos. Mara parabenizou a gestão. Dagma 



sugeriu uma confraternização. Ana reforçou que no próximo mês não haverá 
reunião, ficando agendada para a última segunda-feira de janeiro. Ana também 
fez convites para o Festival da Canção, Festival de Frutos do Mar, Mostra de 
Teatro de Balneário Camboriú e BC Criativo. Luciano convidou para o 
espetáculo Sessão 9, dias 18, 19 e 20 no Teatro Municipal. Beluzzo agradeceu 
a todos que participaram do processo democrático durante sua gestão frente a 
FCBC. Dagma compartilhou a admiração por esta administração, 
especialmente ao Anderson, que possibilitou grande crescimento a Fundação 
Cultural e aos artistas de Balneário Camboriú. Luciano agradeceu, em nome do 
conselho, a Anderson e a toda equipe pelo que fizeram pela cultura de 
Balneário. Fernando fez seu agradecimento, especialmente a gestão aberta e 
pela LIC que possibilitou grande crescimento. Roseni, em nome dos artesãos, 
agradeceu as propostas de parcerias ficando como ícone destas parcerias o 
BC Criativo. Participaram desta reunião os Conselheiros: Rafael Salvador, 
Ana Carolina Manhães Cavalcante, Noemi Maria Loser, Fábio Aurélio Castilho, 
Roseni Salete dos Santos Cruz, Ediomar Luzia, Nanashara Piazentin 
Gonçalves, Natália Araújo Santa, Fernando Dalla Nora, Eugênio Martinez 
Andreola, Luiz Antonio Kappel, Manoela Dutra de Souza, Nara Leite Perna, 
Luciano Pedro Estevão, Melize Deblandina Zanoni e os visitantes:. Antonio 
Rodrigues, João Carlos Freitas, Dagma Castro, Celso Peixoto, Rafael Boira 
Souza, Elaine Calow e Anderson Beluzzo. Um total de 22 participantes, que 
assinaram a lista de presença. Eu, Fábio Aurélio Castilho, secretariei a reunião 
a qual foi encerrada às 21h10 min ficando esta ata para ser lida e aprovada no 
início da próxima reunião do Conselho. 


