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Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2014, na sede da FCBC, às 19 horas, com a 

presença dos membros é aberta a Reunião do Conselho Municipal de Cultura de 

Balneário Camboriú. Estavam presentes: Carlos Dickmann (Secretaria de Turismo), João 

Alexandre Silva (Câmara Setorial de Artesanato), Rafael Salvador (Câmara Setorial de 

Música), Luciano Estevão (Câmara Setorial de Teatro), Vitor Antônio da Silva (FCBC), Elias 

Luciano (Representante da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social), Thales de 

Godoi Nunes (Câmara Setorial de Música), Jota Oliveira (Câmara Setorial de Música), Luís 

Felipe Berejuk (Câmara Setorial de Artes Visuais), Noemi Löser (Secretaria de Educação), 

Lúcio Lange Rila (Câmara Setorial de Fotografia), Celso Peixoto (Gabinete do Prefeito), 

Dagma Castro (Câmara Setorial de Audiovisual), Miriam de Almeida (Câmara Setorial 

Literatura), José Carlos Gomes Galvão (Câmara Setorial de Teatro), Eric Becerra 

(Secretaria de Planejamento), Guilhermina Stuker (FCBC), Lívia Pessoa (Câmara Setorial de 

Artes Populares e Circo), Anderson Beluzzo (FCBC), Lilian F. Martins (Câmara Setorial de 

Patrimônio Cultural), Dagoberto Coelho (Câmara Setorial de Artes Populares e Circo). O 

presidente do Conselho Municipal de Cultura (CMC), Dagoberto Coelho, abre a reunião 

fazendo a leitura da pauta do dia. Dando seguimento o Sr. Carlos Dickmann faz a leitura 

da Ata da reunião do dia trinta de junho de dois mil e quatorze, para posteriormente os 

membros procederem com a assinatura. Tendo considerações na Ata lida, Guilhermina 

observa que na página segunda, na linha dezoito que diz: "já a Festa da Tainha está 

incluída porque são... " que se retire as palavras "por conveniência", e ainda na linha 

trinta e cinco da mesma página "... apresentações culturais da FCBC com ênfase "nas 

oficinas", que se substitua por "com ênfase nas inscrições", e ainda na terceira folha 

segunda linha, "... faça parte da comissão de elaboração do PMC, o qual foi destinada a 

Sra. Jusselen",  substitua-se por "Dagma Castro"; e seja incluído "Comissão que elabora os 

editais destinada seja a Sra. Jusselen"; e ainda na linha treze da mesma página "uma ou 

duas pessoas para validar.." que seja substituído por "receber". Dagoberto segue com a 

leitura dos documentos recebidos, sendo estes: Regimento Interno da Câmara Setorial de 

Fotografia; Ofício de indicação do Representante Secretaria de Turismo no CMC. O Sr. 

Luciano Estevão pede a palavra e solicita ao Sr. Dickmann que peça desculpas aos 

conselheiros pela forma que se comportou na oportunidade da reunião do dia trinta de 



junho. O Sr. Dickmann procede com seu manifesto, dizendo que obteve orientação da 

assessoria jurídica para a condução da situação; pede desculpas aos membros e que não 

pretendeu ofender a ninguém, apenas acredita que as pessoas devem defender com 

ênfase o que acreditam bem como seus interesses. Dickmann também fala sobre como 

deve ser feita a pauta das reuniões do CMC, que esta deve ser feita pela diretoria, que 

nas apresentações públicas seja apresentado o CMC e seus representantes; segue ainda 

observando que hoje não está em pauta a votação da presidência deste Conselho, 

perguntando ao Sr. Anderson Beluzzo se foi publicado pelo prefeito a indicação dos 

membros do Conselho e da criação das novas setoriais. O Sr. Beluzzo responde que foi 

encaminhada a documentação e deve ter sido publicado. Luciano informa que conforme 

o regimento interno a diretoria do conselho pode e deve ser votada nesta reunião 

Dickmann observa que se não houve publicação acredita que não temos legalidade para 

fazer a eleição por falta de publicação, Beluzzo observa que conforme a Lei 3841, 

podemos fazer esta eleição, que se respeite o que rege na Lei 3431. Luciano observa que 

se consta  em Ata reconhece-se a legitimidade das setoriais criadas. Dickmann prossegue 

observando que segue-se ou não a Lei, que se não estamos legitimados pela publicação 

deveríamos aguardar a publicação. Celso Peixoto observa o Regimento Interno do 

Conselho e pede que se cumpra o que consta no parágrafo vinte e oito do mesmo, de que 

a eleição dos membros do CMC seja votada na segunda reunião ordinária deste. Luciano 

observa que no parágrafo sexto  consta que conforme os acontecimentos e nossos 

encaminhamentos estamos cumprindo nosso regimento. Discutiu-se para fazer ou não a 

votação. Noemi pondera que se não homologados, não estaríam legitimadas todas as 

setoriais para votação. Luciano observa que a legitimidade está no Fórum, no coletivo. 

Guilhermina pergunta se é legítima a eleição.  Luciano afirma que sim. Anderson Beluzzo 

pede que se ponderem as posições e que um dos lados decline de sua posição para que 

adiantemos os trabalhos; Luciano pede a palavra e declina de sua posição de pedir 

votação para hoje, em nome dos trabalhos que temos para adiantar pelo CMC; que 

estamos vivendo um processo inusitado com onze (11) setoriais compondo o CMC. Noemi 

sugere que se aguarde a publicação e que com esta se faça um ato público com a 

diplomação dos membros e na mesma oportunidade se faça a eleição da diretoria do 

CMC. Anderson Beluzzo sugere que seja feito este ato com aproveitamento da abertura 

da exposição da Galeria Municipal de Arte. Todos os membros concordam. Celso Peixoto 

faz algumas observações sobre as discussões ocorridas e os procedimentos que devem 



ocorrer, que se faça um grupo de trabalho para discutir o Edital da Lei de Incentivo à 

Cultura. Sr. Elias se manifesta de que não estamos legitimados para tanto, Luciano se 

manifesta favorável à posição de Elias; Anderson defende que é importante se fazer os 

grupos de trabalho para que a redação seja adiantada e que então venha para o CMC já 

mais adiantada como desenvolvimento, e que a deliberação sim deverá aguardar; 

entretanto os trabalhos podem ser adiantados. Guilhermina observa que acha importante 

a participação  de todos a revisão da Lei. Guilhermina observa ainda que se sente 

frustrada diante da possibilidade de não cumprimento da pauta e pede que se respeitem 

as pautas e que se façam os encaminhamentos para isso. Anderson Beluzzo convida os 

conselheiros para a Festa do Folclore na Praça do Pescador na Barra. Celso Peixoto solicita 

que o presidente Dagoberto nos represente na oportunidade do evento Plano de 

Turismo; Beluzzo observa ainda da importância da participação dos membros nas 

discussões do Plano Diretor da Cidade, que os assuntos são pertinentes a todos os 

segmentos. Celso Peixoto solicitou a FCBC, na pessoa do Sr. Anderson, para que seja 

aberto um espaço no site da FCBC para que as setoriais publiquem suas Atas, e que desta 

forma toda comunidade possa tomar conhecimento dos trabalhos e das ações das 

setoriais bem como deste Conselho, lembrando dos trabalhos feitos até aqui, do tanto 

que construímos como coletivo. Dagoberto se manifesta relembrando de algumas etapas 

e pessoas que se dedicaram para este crescimento, dando seu tempo e dedicação, que 

muita coisa aconteceu neste seu mandato como presidente deste Conselho, que tivemos 

muitas conquistas para o coletivo e que ainda temos muito por se fazer. Noemi observa 

que, é claro e sabido das conquistas que aconteceram, mas que o momento da nova 

gestão exige seriedade com as atribuições deste conselho. Fica decidido que, uma vez 

homologada e publicada a nova composição do CMC, o ato solene da posse e eleição do 

CMC fica marcada para o dia sete de agosto às dezenove horas, no Teatro Municipal. Esta 

reunião deu-se por encerrada às vinte e uma horas e vinte e quatro minutos e eu, Dagma 

Castro, secretariei e registrei esta Ata.  

  

  

 

  

 


