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Aos vinte e cinco dias dos mês de maio de dois mil e quinze, com inicio às dezenove horas, 

na sede a Fundação Cultural, deu-se inicio a reunião ordinária mensal do Conselho Municipal 

de Política Cultural. O Presidente Celso abriu a reunião. Não houve ofícios a serem lidos, a 

não ser o previsto na pauta de assuntos. Assuntos da reunião: 1) Relatório da Lei de 

Incentivo à Cultura – Edital/2013 – Guilhermina, chama benvinda a nova funcionária da FCBC 

Gládis e apresenta ofício encaminhando o relatório parcial dos 49 (quarenta e nove) projetos 

da LIC/2013 relatando os procedimentos adotados pela FCBC. Quanto aos projetos do Edital 

2014 o trabalho está fluindo melhor, vários projetos já foram concluídos. Rafael Salvador fala 

da sua experiência como proponente dizendo que foi um aprendizado e que foi uma 

oportunidade para desenvolver o projeto que queria. Este assunto permitiu várias 

considerações no sentido de contribuir para o próximo edital. 2) Alternância dos cargos do 

Conselho entre Governamental e Sociedade Civil – O presidente Celso leu Art. 28 do  

Regimento Interno do Conselho o qual prevê a alternância entre o representante 

governamental e não governamental – neste caso Celso e Luciano. Diante disso  Luciano 

Pedro Estevão assume a presidência do Conselho (CMPC). Celso manifesta-se realizado  e 

agradece o apoio de todos que contribuíram durante sua gestão.  Celso expressa sua mágoa 

pela não participação da Câmara Setorial de Cultura Alimentar e da Câmara de Artes Visuais. 

Celso lembra que  todas as câmaras deveriam participar da feira que está acontecendo todos 

os sábados, na Praça da Cultura (Avenida da Lagoa). Lilian expõe como a Câmara de 

Patrimônio Cultural está se organizando para participar do evento.  Passado o cargo, Luciano 

faz sua fala dizendo que é uma honra assumir o cargo. Lembra que o  Celso fez uma atuação 

estratégica como representante governamental. Luciano compromete-se com a elaboração 

do Plano Municipal de Cultura, destacando que Balneário Camboriú é um dos pouquíssimos 

municípios em que o plano municipal de cultura  está sendo elaborado pelos artistas  e 



sociedade civil de fato.  Parabeniza a organização da feira e se dispõe a levar a apresentação 

do Grupo de Teatro  Tramando Arte  para apresentação na feira.  Assuntos gerais. a) a 

próxima reunião ordinária terá como pauta apenas a apresentação das ações do Plano 

Municipal de Cultura. b) Celso propõe e assume elaborar ofício as câmaras setoriais e 

membros governamentais que não estão participando. c) Mostra de Teatro/2015 -  Rafael 

destaca o espetáculo de rua apresentado e considera que este tipo de espetáculo que deve 

acontecer mais, mostrando que não é só no palco. Guilhermina agradece a equipe da FCBC 

que deu suporte na organização do evento, no entanto expressa as dificuldades encontradas 

no decorrer da realização da Mostra, quando faltou compromisso da Câmara com a 

execução. Gladís se coloca a disposição para reforçar a equipe. Luciano entende que a 

Câmara ficou descontente e por isso não teve atuação e que na próxima reunião do setor 

será feita a avaliação e o Conselho e FCBC serão informados da posição da Câmara. Roberta 

informa sobre a posição da Câmara Setorial de Dança que não se sentiu contemplada no 

processo de elaboração do edital de credenciamento. Participaram desta reunião Celso 

Peixoto, Guilhermina Stuker, Vítor Antônio da Silva, João Alexandre Silva, Roberta Prado 

Guimarães, Rafael Salvador, Lilian Martins, Luciano Pedro Estevão, Nina Maria Coitinho e 

Gladis Lazzarotto, os quais assinaram a ata.  A reunião encerrou-se às 21h40min com a 

leitura e aprovação da ata, que foi redigida pela secretária Guilhermina Stuker. 
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