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Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política 

Cultural (CMPC) - Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2016, 

com início às 19h20min foi realizada uma reunião do CMPC para 

discutir a seguinte pauta 1) Convite do Núcleo de Estudo 

Açorianos para sediar a Festa do Açor; 2) Evento de lançamento 

do Plano Municipal de Cultura (PMC). O presidente do Conselho, 

Luciano Pedro Estevão abriu a reunião chamando todos bem 

vindos e solicitou que cada um se apresentasse. Após, as 

apresentações o presidente anunciou mais um assunto de pauta 

- a reorganização das comissões, o qual ficou para a próxima. 

Anderson – Presidente da FCBC,  propôs mais um item – agenda 

reunião com as câmaras setoriais, que ficou  para ser abordado 

após os dois itens inicialmente propostos. Tratando dos assuntos 

da pauta: 1) Guilhermina leu o ofício encaminhado pelo Núcleo 

de Estudos Açorianos, com o objetivo de consultar a 

possibilidade do município de BC sediar o 23ºAçor. Estiveram 

presentes nesta reunião dois representantes do NEA, Acyr Osmar 

de Oliveira e Francisco do Vale Pereira, o qual fez um histórico da 

festa no litoral catarinense, abordando aspectos da colonização 

açoriana. Feitas as considerações e questionamentos foi 

escolhida uma comissão formada por Mariana Schlickmann, 

Dagma Castro, Lilian Martins, Jusselen Nunes e Dagoberto para 

fazer os primeiros encaminhamentos para a realização da festa. 

2) Virada Cultural com lançamento do PMC - ficou confirmado 

para o dia 27 de março o lançamento do plano municipal de 

cultura. Como encaminhamento ficou definido que será 

elaborado um projeto detalhado das atividades culturais, a partir 

da proposta apresentada pela Agência Looping na solicitação de 

pauta para o Teatro Municipal, o qual será apresentado e 

discutido com as câmaras setoriais. Para tanto, a reunião 
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ordinária do CMPC prevista para o dia 29 de fevereiro será 

antecipada para o dia 22, devido a proximidade da data definida 

para o lançamento do plano. Anderson propõe fazer uma 

reunião na quinta dia 18 às 18h, com as câmaras setoriais para 

discutir três itens de pauta: 1) definir as atividades culturais e 

participação do evento do BC Criativo; 2) calendário de eventos 

2016 e 3) pauta do teatro para atividades das câmaras. Sem mais 

assuntos o presidente do CMPC encerrou a reunião. Participaram 

desta reunião os Conselheiros: Celso Peixoto, Anderson Beluzzo, 

Dagma Castro, Guilhermina Stuker, João Alexandre da Silva; 

Roberta Guimarães; Jusselen Nunes; Rafael Salvador; Lilian 

Martins e Luciano Pedro Estevão, e os visitantes:  Elaine Calore; 

Celso Carlos Peluso Jr.; Carolini Voltolini; Moniker Furtado; 

Marcia Carrinho Muniz; Mariana Schlickmann , um total de 

dezoito participantes, incluindo os representantes do NEA, que 

assinaram a lista de presença. Esta ata foi redigida por 

Guilhermina Stuker, sendo lida e aprovada ao final da reunião no 

horário das 21h50min. 

 


