
 

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS REALIZADA 

NO DIA 30/01/2017 

 

 

A reunião iniciou as 19h10 no palco do teatro municipal Bruno Nitz com a escolha do funcionário da 

FCBC Rafael Salvador para secretariar a reunião, tendo em vista que os dois secretários do CMPC 

estavam ausentes nesse dia. Foi realizada a abertura da reunião pela presidente do CMPC Ana 

Carolina anunciando a pauta da reunião e em seguida sugeriu a apresentação de todos os 

presentes na reunião. Foram apresentados um por um, iniciando com os membros do conselho e 

em seguida os demais participantes.  

Presidente da FCBC Jorge Varela se apresentou e anunciou os demais integrantes da diretoria FCBC 

(Lilian Martins, Bia Mattar, Potyra Najara, William Goulart e Douglas Goetten). Comentou 

brevemente sobre orçamento da FCBC e BC criativo. Luciano Estevão expos o histórico e atribuições 

do CMPC e em seguida questionou o orçamento da FCBC e encaminhamentos da LIC 2016. Bia 

Mattar falou sobre os motivos dos atrasos na assinatura dos contratos da LIC 2016 e comunicou a 

seu declínio do seu projeto aprovado na LIC 2016 por ter assumido cargo de comissão na FCBC. 

Sugeriu que os conselheiros se empenhem em fomentar a participação das pessoas nas câmaras 

setoriais, anunciou que a FCBC tem interesse em transmitir ao vivo as próximas reuniões do CMPC. 

Comentou sobre os procedimentos de acompanhamento dos projetos da LIC através de COA e 

pessoa especifica para responder pela prestação de contas dos projetos junto a controladoria 

municipal. Ana Carolina comentou que já existe uma comissão de acompanhamento da LIC e seus 

nomes. Bia Mattar falou sobre a reestruturação dessas comissões tendo em vista que muito dos 

presentes nessas comissões já não estão participando mais. Falou que alguns aprovados na LIC 

2016 não cumpriram as observações realizadas pelos curadores e que alguns planos de trabalho 

entregues não estão em conformidade com essas observações. Nanashara sugere que seja 

realizada uma comissão mista entre FCBC e CMPC. Bia Mattar concordou e fez algumas 

considerações quanto ao funcionamento desta comissão e horários das reuniões. Foram definidos 

os novos representantes do CMPC para compor essa comissão (Ediomar Luzia, Roberta Guimaraes, 

Natalia Araújo e Ana Cavalcante). George Varela apresentou o secretário de Turismo Miro Teixeira 

que falou um pouco sobre projetos e encaminhamentos da secretaria de turismo para o ano de 

2017. George Varela complementou falando sobre a forma que a prefeitura municipal está 

montando o quadro de gestores e orientações quanto aos procedimentos para este ano. Bia Mattar 

sugeriu uma reunião com os novos membros da comissão para amanhã dia 31 de janeiro as 14h na 

sede da FCBC para tratar assuntos referentes a LIC. William Goulart, diretor financeiro da FCBC 

falou sobre o orçamento e encaminhamentos da FCBC para o ano de 2017. Comentou que a FCBC 

conta com R$ 920.000,00 para LIC e 220.000,00 para  o fundo municipal de cultura exercício de 

2017.  Comentou que há restos a pagar da gestão anterior no exercício de 2016. Identificou resto 

de verba de outras edições da LIC, bilheteria do teatro municipal e construção do teatro, e está 



tentando o remanejamento desses valores para ações da FCBC. Marcelo Fernandes perguntou se 

esse remanejamento contempla a Galeria municipal de arte. George varela respondeu que é 

possível e acrescentou que a FCBC pretende tornar a galeria municipal de arte mais independente 

do teatro. Lilian Martins complementou que alguns espaços físicos da FCBC não atendiam a 

necessidade do uso pela comunidade e justificou a interdição da galeria de arte. Expos problemas 

de estrutura de outros aparelhos da FCBC como biblioteca municipal e casa Linhares.  George 

Varela falou sobre um novo plano de ocupação para os espaços gerenciados pela FCBC nos quais 

estão envolvidas outras secretarias e plataformas do governo. Ana Carolina Cavalcante solicitou 

uma planilha com o orçamento da FCBC que foi entregue de prontidão em mãos pelo diretor 

financeiro. Luciano Estevão solicitou uma planilha com os valores de 2015 e 2016 da FCBC. William 

comentou que esta planilha pode ser entregue, porém necessita de um prazo maior para a entrega. 

Luciano Estevão registra que o CMPC quer ter acesso a essas planilhas. Bia Mattar gostaria de saber 

do CMPC como os membros reconhecem a aplicação dos recursos da LIC para as câmaras setoriais. 

Guilhermina Stucker ex-presidente da FCBC pediu a palavra para comentar e justificou alguns 

procedimentos realizados pela gestão anterior e que tudo que foi contratado foi previsto e que não 

restaram pendencias financeiras. Ana Carolina Cavalcante explicou que enquanto estava à frente 

do teatro municipal sabia de algumas dessas pendencias da galeria e do teatro municipal, e que 

espera da FCBC uma prioridade na reabertura da Galeria Municipal que foi interditada pela nova 

diretoria da FCBC. Noemi Loser comentou que participou desde o inicio do CMPC e suas ações. Que 

a secretaria de educação irá indicar outra pessoa para representar a secretaria junto ao CMPC. Que 

independente da nova nomeação irá continuar participando como ouvinte. Lilian Martins explicou 

que a nova gestão da FCBC está tomando o devido cuidado no tratamento dos aparelhos da FCBC e 

citou alguns exemplos de problemas constantes na estrutura física desses espaços.  George varela 

complementou e justificou a interdição da galeria municipal de arte. Falou sobre as prioridades da 

prefeitura municipal e que a fundação cultural encontra-se no “final da fila” dessas prioridades. Ana 

Carolina interrompeu questionamentos do publico e comentou sobre a prioridade da reunião para 

assuntos que já estavam na pauta para o dia de hoje. Luciano Estevão sugere uma reunião 

extraordinária do CMPC para tratar assuntos que não entraram nessa pauta.  Ana Carolina 

comentou que na próxima reunião o CMPC precisa ter os novos nomes dos representantes 

governamentais. Luciano Estevão sugere que as reuniões do CMPC voltem a acontecer na casa dos 

conselhos. Registrou que as câmaras setoriais de musica e áudio visual precisam enviar oficio para o 

CMPC indicando os novos suplentes. Foi aberto espaço para assuntos livres no qual Luciano Estevão 

parabeniza o novo presidente do FCBC por ter indicado Bia Mattar para acompanhar as ações do 

CMPC. Ressalta a importância da parceria entre FCBC e outras secretarias, sobretudo a secretaria 

de Turismo. Potyra Najara, diretora do teatro municipal Bruno Nitz comenta sobre o site da FCBC e 

sua programação cultural para que as pessoas acompanhem pela internet. 

Miro Teixeira, secretário de Turismo enalteceu a arquitetura do município e em seguida provocou 

os presentes para a questão da pichação em Balneário Camboriú citando o exemplo da pichação 

realizada recentemente nas paredes externas do teatro municipal Bruno Nitz. Alguns presentes 

opinaram sobre o assunto.  Diversos representantes e artesãos da vila do artesanato e feira da 

praça da cultura participaram como ouvintes da reunião e relataram suas opiniões e reclamações a 



respeito do cotidiano daquele espaço. Pediram uma atenção especial por parte da nova gestão da 

FCBC. George Varela consolou os presentes. 

Luciano Estevão salienta que a próxima reunião ordinária do CMPC acontecerá excepcionalmente 

na penúltima segunda-feira de fevereiro por conta do feriado de carnaval. 

Ana Carolina finaliza a reunião lembrando que as proposições de pauta devem ser encaminhadas 

exclusivamente pelas câmaras setoriais e que podem ser propostas por qualquer pessoa da 

sociedade. Participaram desta reunião os Conselheiros: Rafael Salvador, Ana Carolina Manhães 

Cavalcante, Noemi Maria Loser, José Guimarães, Maurino Adriano Vieira, João Alexandre Silva, 

Janaina Simas Neves, Roseni Salete dos Santos Cruz, Ediomar Luzia, Nanashara Piazentin Gonçalves, 

Natália Araújo Santa, Fernando Dalla Nora, Marcelo Fernandes, Nara Leite Perna, Luciano Pedro 

Estevão e os visitantes. A reunião foi encerrada às 22h com os presentes constantes na lista de 

presença assinadas por todos e redigida esta ata por eu, Rafael Salvador. 

 

Balneário Camboriú, 30 de Janeiro de 2017. 

 

 

  

  

 

 

 


