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 No dia vinte e oito de agosto de dois mil e quatorze, às dezenove horas, nas 

dependências da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, ocorreu uma reunião 

extraordinária do Conselho Municipal de Cultura tendo como pauta a revisão da Lei de 

Incentivo a Cultura – LIC. Estavam presentes: Luis Felipe Berejuk (Câmara Setorial Artes 

Visuais), Lilian Martins (Câmara Setorial de Patrimônio Cultural), Elias Alcides Luciano 

(Representante da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social), Guilhermina Stuker 

(FCBC), João Alexandre Silva (Câmara Setorial Artesanato), Dagma Castro (Câmara 

Setorial Audiovisual), Luciano Pedro Estevão (Câmara Setorial Teatro), Lucio Lange Rila 

(Câmara Setorial Fotografia), Celso Peixoto (Presidente do Conselho), Ana Carolina 

Manhãs Cavalcante (Secretaria de Educação), Cleide Maria Pontello (Secretaria de 

Educação), Afonso Cezar Silveira (FCBC), Paulo Henrique Araldi Pena (Câmara Setorial de 

Patrimônio), Inês Mobrice (FCBC) e Nina Maria Coitinho (FCBC). O Presidente do 

Conselho, Celso Peixoto abre os trabalhos, falando sobre a importância da união de 

todas as Câmaras e do Conselho pedindo, também, para que todos participem do desfile 

de 7 de setembro. Lilian dá seguimento lendo a Lei de Incentivo a Cultura. Luciano 

explica que essse texto vai alterar a lei anterior que nomeava as Câmaras e que assim 

ficará aberto para inclusão de novas Câmaras sem a necessidade de modificar 

novamente a lei.  Lilian explica que as cotas para as Câmaras serão definidas por edital. 

Foi discutido como será feito a distribuição das cotas no caso de alguma área não 

apresentar ou não  aprovar projetos suficientes para a sua cota. Discutiu-se que é 

preciso melhorar a lei e  votou-se pela modificação de um dos artigos, sendo aprovada 

por seis votos favoráveis e um contra. Seguiu-se a leitura do restante da Lei, fazendo-se 

as modificações necessárias colocando-se em votação sendo aprovado por unanimidade 

pelos representantes presentes. Foi sugerido por Luciano que se de encaminhamento da 

Lei, amanhã, para ser aprovada o mais rápido possível. Não havendo mais nada a tratar, 

eu Lilian Martins, secretária ad hoc, lavrei esta ata, que após lida e aprovada será 

assinada por mim e pelo Presidente do Conselho. 

 


