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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e quatorze o Conselho Municipal 

de Política Cultural reuniu-se para tratar dos itens de pauta abaixo relacionados  após: a) 

abertura da reunião pelo presidente Celso Peixoto às 19h25 min. b) Leitura dos ofícios 

recebidos – não foram recebidos ofícios no período, apenas a ata da Câmara Setorial de 

Cultura Popular e Circo realizada no dia 1º de novembro, na qual foram escolhidos Júlio 

Bataschauer e Kelly Batista como titular e suplente da referida câmara em substituição 

dos representantes anteriores, os quais encaminharam nova escolha por que 

manifestaram desejo de sair da representação. Também foram disponibilizadas as atas 

das Câmaras Setoriais informando as indicações para a curadoria da Lei de Incentivo à 

Cultura (LIC)/2014 para conhecimento dos interessados. c) Assuntos – 1) Curadoria da LIC 

2014 e Relatório das Inscrições da LIC 2014 – Guilhermina  informa sobre o processo de 

inscrição dos projetos na LIC/2014 – número  de projetos inscritos na LIC/ 2014 que foram 

119 (cento e dezenove) e os contatos com os nomes indicados para curadoria. Até este 

momento apenas quatro dos indicados haviam dado o aceite. 2) Fórum do Plano 

Municipal de Cultura – sobre  o Plano Municipal de Cultura, Guilhermina dá informes do 

andamento dos trabalhos de elaboração e propõe que seja feito, ainda este ano, um 

fórum para apresentar as proposições feita até então e definição das metas. Foi definida 

a data do dia 08 (oito) de dezembro para a realização do fórum. 3) Comissão de 

elaboração dos editais; 4)Edital de credenciamento para os eventos de Natal 001/2014; 

5)Articulação entre a FCBC e a Câmara Setorial de Música; 6) Prestação de contas do 4º 

Festival da Canção e do 1º Festival Infantojuvenil. – Estes quatro assuntos foram 

abordados por Rafael Salvador solicitando informações sobre o lançamento do edital 

001/2014 para credenciamento de apresentações culturais para o Natal e manifestando 

sua preocupação quanto as condições de cumprir o objeto do edital que é repertório 

natalino. Destaca novamente a falta de articulação da  FCBC com a Câmara Setorial de 

Música, lembrando também que a comissão para acompanhar os editais não foi chamada 



para participar da elaboração do referido edital. Também solicita a prestação de contas 

do 4º Festival de Música e do 1º Festival Infantojuvenil. Luciano defende que as 

deliberações do Conselho devem ser acatadas pela FCBC e que a esta precisa prestar 

contas ao Conselho. Elias propõe que seja marcada reunião extraordinária toda vez que 

tiver edital a ser elaborado.  Dagma entende que a Câmara de Fotografia não tem sido 

contemplada nas ações da FCBC. João Alexandre  diz que a Câmara do Artesanato tem 

sido contemplada e  a falta de participação muitas vezes é das Câmaras e que precisamos 

ficar mais “antenados” ressaltando a importância da interação entre a FCBC e as Câmaras.  

Lilian reflete sobre a falta de equipe técnica da FCBC o que apresenta uma fragilidade e é 

preciso insistirmos na formação dessa equipe. Luciano lembra que neste ano criamos uma 

porção de intrumentos e que é necessário a definição de um calendário de eventos, 

lembrando que muitos eventos envolvem várias Secretarias. Destaca ainda que diante da 

percepção de um problema nos editais mesmo que depois do lançamento, é preciso 

discutir para corrigir a questão. Miriam Almeida propõem uma sistemática de 

acompanhamento dos recursos e entende que é importante que se antecipe para 

contribuir com a FCBC  e garantir a devida participação. Celso, a pedido de Rafael, propõe  

que o Conselho solicite à FCBC a  prestação de contas do 4º Festival e o 1º Festival 

Infantojuvenil. Ficou decidido também que a FCBC deverá fazer um esclarecimento 

quanto ao repertório previsto no edital. 7) Apresentação da análise dos Regimentos das 

Câmaras Setoriais pela Comissão – Luciano apresenta os resultados da análise do 

regimento das Câmaras Setoriais  de Dança, Audiovisual, Música e Teatro. Demonstra que 

tem alguns pontos que precisam ser discutidos pois são preocupantes  no que diz respeito 

a organização e legitimação dos documentos. Rafael Salvador passa a integrar a comissão 

de análise dos regimentos setoriais. 8) Assuntos Gerais: Celso fala do aplicativo da 

Secretaria de Turismo que precisa ser atualizado com informações do setor da cultura, 

por meio de um link que possibilite acesso à tais informações. Celso solicita um 

levantamento dos membros faltosos para aplicar o regimento quanto a presença do 

conselheiro. Rafael apresenta como sugestão que a FCBC organize o sistema financeiro 

para evitar a papelada e a demora no pagamento dos serviços prestados.  Diz que tem 

recebido muitas reclamações e solicita um cuidado em relação a isto. João Alexandre  

solicita assinatura no abaixo assinado para  que seja alterado o nome da Praça da Bíblia 

para Praça da Cultura. Elias faz o convite para que seja curtido no faceboock o Festival de 

Frutos do Mar, na Praça do Pescador, dias 05, 06 e 07 de dezembro. Luciano convida para 

a oficina de elaboração de projetos da Petrobrás em Itajaí, para pessoas jurídicas e para o 



dia 04 de dezembro, no Centro de Cidadania de Porto Belo  a apresentação do Grupo “Lá 

Clínica” e a visitação a  “Exposição 26 menos 1” de Pita Camargo . Estiveram presentes 

nesta reunião: Luciano Estevão, Miriam Almeida, Celso Peixoto, João Alexandre Silva, 

Roberta Guimarães, Elias Alcides Luciano, Miriam Masutti, Lilian Martins, Rafael Salvador, 

Dagma de Castro, Glédis Tissot os quais assinaram a lista de presença. Eu, Guilhermina 

Stuker, secretariei a reunião a qual foi encerrada às 21h24min com a leitura e aprovação 

da referida ata.  


