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No dia quatorze de setembro de dois mil e quinze, as dezenove horas na sede da FCBC, o 

presidente do Conselho abriu a reunião. Não houveram ofícios a serem lidos. A pauta da 

reunião foi composta pelos seguintes assuntos: 1) Programação da Semana Lixo Zero de 23 a 

31 de outubro/2015  – Luciana Andréa de Jesus, fez considerações sobre o evento do ano 

passado informando que  Balneário Camboriú foi a cidade que realizou maior número de 

ações e que muitas destas tonaram-se prática contínua, contribuindo no alcance dos 

objetivos do evento. A meta para este ano é de 50 ações em Balneário Camboriú,  

desenvolvidas a partir de uma gincana, sendo que cada entidade participante vai definir e 

planejar suas ações. A ideia é realizar ações nas diversas áreas culturais incluindo palestras. 

As sugestões de ações deverão ser encaminhadas até o dia 10 de outubro para a organização 

pelo email lu.inclusao@gmail.com  ou pelo watts (47) 9978 8889. Luciana também apresenta 

outro evento que vai acontecer no Balneário Camboriú Shopping intitulado: “que árvore que 

você quer para seu futuro”. A ideia é construir árvores de até 1,80m de lixo reciclável para 

compor exposição com imagens de árvores da mata atlântica que se encontram em 

extinção. Para tanto é preciso mobilizar os artistas para a confecção das árvores. A FCBC se 

propõe a contribuir na mobilização dos artistas, Luciana vai encaminhar as informações para 

divulgar o evento. 2) Informações sobre a implantação do Sistema Municipal de Cultura na 

plataforma do MinC – Guilhermina informa que todos os documentos que compõem o 

Sistema Municipal de Cultura estão inseridos na plataforma do Sistema Nacional (SNC) e 

estamos habilitados a participar dos editais que já estão abertos. 3) Edital de 

credenciamento para curadoria da LIC - foi apresentado o texto do edital para 

credenciamento  de  conselho  curador  que  irá  analisar  os  projetos  inscritos  no  Edital CP 

0006 / Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, o qual recebeu sugestões. 4) 

Assuntos Gerais: a) Foi registrado que a reunião ordinária que deveria ter ocorrido no dia 31 
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de agosto, ficou para esta data, b) e que a reunião ordinária ocorrida no dia 31 de julho teve 

como pauta apenas um assunto: a análise da proposta de texto e contribuições para o Edital 

da LIC/2015 e que para tanto a reunião estendeu-se por mais outros dias. Sem mais assuntos 

a reunião foi encerrada. Participaram desta reunião os seguintes conselheiros: Luciano Pedro 

Estevão, Celso Peixoto, Rafael Salvador, Miriam de Almeida, João Alexandre, Nina Coitinho, 

Roberta Guimarães e Guilhermina Stuker que secretariou a reunião. 
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