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Aos vinte e sete dias do mês de outubro, às dezenove horas e vinte e cinco minutos o 

Conselho Municipal de Política Cultural reuniu-se, na FCBC, para discutir os assuntos, abaixo 

relacionados. Pauta: 01) Abertura da reunião – O presidente abriu a reunião dando as boas 

vindas . 02) Leitura da ata da Reunião Extraordinária do dia 14 de outubro de 2014 -  a qual 

foi lida e aprovada sem restrições. 03) Leitura dos ofícios recebidos - a) da Câmara Setorial 

de Música encaminhando o seu regimento interno. Após a leitura deste ofício foi entregue 

nesta reunião, o regimento interno da Câmara Setorial de Teatro e da Dança. Ficou 

combinado que as demais Câmaras, caso já tenham enviado seus regimentos, o façam 

novamente. Foi proposta uma comissão para analisar os regimentos ficando esta constituída 

pelas Conselheiras Dagma Castro, Noemy Loser e pelo conselheiro Luciano Pedro Estevão.  

b) Ofício do conselheiro Carlos Dickmann - Solicitando criar um grupo de whatsApp  do 

Conselho e instalar em um ponto central da cidade um telão para anunciar os eventos de 

Balneário Camboriú e outras informações. Decidiu-se avaliar a questão em outra reunião, já 

que o referido conselheiro não está presente. c) Ofício da Câmara Setorial de Teatro 

solicitando retificação do anexo 1 do edital da Lei de Incentivo à Cultura/2014 alterando o 

valor das cotas deste setorial para 2 cotas de R$ 20.000; 3 cotas de R$ 15.000 e 2 cotas de R$ 

10.000. Este ofício gerou a inclusão de mais um item na pauta de assuntos. d) Ofício do Sr. 

Osvaldo Damus questionando sobre a continuidade de festivais patrocinados pela Lei de 

Incentivo a Cultura defendendo que feiras e festivais deveriam ser contemplados, 

anualmente, nos editais. e) O Presidente da FCBC informa sobre o ofício recebido da 

Controladoria do Município que solicita informações sobre a relação das pessoas que 

receberam recursos e ao mesmo tempo deliberam sobre os mesmos. 04) Assuntos da 

reunião:  a) substituição do nome da Jusselen no acompanhamento da elaboração dos 

Editais – foram escolhidos: Adriana Alcântara; Rafael Salvador e Roberta Guimarães b) 

apresentação para aprovação do Regimento Interno da Câmara Setorial de Música  c) 

apresentação para aprovação do Regimento Interno da Câmara Setorial de Teatro – os 



encaminhamentos sobre o regimento interno das Câmaras foram definidos por ocasião da 

leitura do ofício da Câmara Setorial da Música. d) apresentação para aprovação do 

Regimento Interno do Teatro Municipal – proposta de marcar uma reunião  extraordinária 

para este assunto, ficando marcado para as nove horas, do dia trinta e um (sexta-feira). e) 

avaliar alguns itens do Edital da LIC/2014 – ficou decidido que as questões levantadas sobre 

o envio de projetos para a LIC/2014 que decorrem de projetos já contemplados na LIC/2013 

serão abordadas a partir do item 4.2 do edital/2014. d) normas para divulgação dos eventos 

realizados no Teatro – foi remetido para a reunião de sexta-feira, juntamente com o 

regimento do teatro. e) definições de nomes para curadoria do Edital da LIC/2014 –  Luciano 

contesta que o e-mail enviado pelo representante da Câmara Setorial seja reenviado pelo 

mailing da FCBC. A compreensão da maioria dos presentes é que a Fundação não deve ser 

gestora das Câmaras Setoriais, no entanto, deve ser gestora da informação. O problema está  

colocado porque a relação de cadastrados das Câmaras não confere com a lista da FCBC, 

neste sentido é importante que os representantes atualizem a lista de cadastrados junto a 

FCBC. Celso solicita que as câmaras  se mobilizem para escolha das suas indicações a 

curadoria. f) programação da FCBC para o dia 08/11 – Projeto Lixo Zero – João diz que é 

importante valorizar o espaço da Praça da Cultura e que lá vão acontecer várias atividades 

da Semana Lixo Zero, com a participação da Associação de Artesãos e convida as Câmaras 

para que se integrem ao evento. As Câmaras de Fotografia, Dança e Música também vão 

participar do evento. Como mencionado acima, a pauta recebeu mais um assunto referente 

ao ofício  encaminhado pela Câmara Setorial do Teatro sobre as cotas – sendo este o 

primeiro assunto discutido nesta reunião. Lilian manifesta-se que, diante de todos os 

encaminhamentos feitos, não concorda que se altere as cotas. Luciano  insiste que a questão 

foi apresentada nas reuniões e que não teve ata. Guilhermina defende que a reunião foi 

regimental e, portanto não concorda com a alteração do anexo. Lilian lembra que houve 

uma pactuação de incluir cota de R$ 5.000 para contemplar a pesquisa nas diversas áreas, 

para subsidiar a produção da cultura. Presidente do Conselho, Celso, leu a convocatória para 

a referida reunião em cuja pauta consta o item sobre as cotas. Todos se consideraram 

esclarecidos e foi feita uma votação sobre a questão, que resultou no seguinte: 01 (um) voto 

a favor e 11 (onze) votos contra. O Presidente da FCBC lembra que o Conselho  deve abrir 

credenciamento para entidades que desejam atestado de funcionamento, o  que ficou para 

pauta de outra reunião. 5) Assuntos gerais. Celso apresenta Kelli Batista representante da 

Câmara Setorial de Artes Populares e Circo a qual, juntamente com Júlio Batschauer, foi 



escolhida em reunião da setorial, cuja ata será encaminhada ao Conselho, legitimando os 

dois nomes. Lilian informa sobre o 3º Seminário de Conservação e Restauração, de 03 a 06 

de novembro em Florianópolis. Rafael Salvador lembra sobre a doação de sangue na praça 

Higino Pio. Celso comenta da sua alegria ao ver o Conselho funcionando de forma efetiva. 

Participaram desta reunião: Celso Peixoto, Anderson Beluzzo, Luciano Pedro Estevão, Mirian 

Almeida, Dagma Castro, Roberta Guimarães, Lilian Martins, Elias Luciano, Adriana Alcântara, 

João Alexandre Silva, Eric Becerra, Rafael Salvador, Noemy Loser, Luiz Fernando Berejuk, 

Gledis Tissot e Kelli Batista, os quais assinaram a lista de presença. A  reunião foi encerrada 

as vinte e uma horas e trinta e quatro minutos. Eu, Guilhermina Stuker secretária do 

Conselho Municipal de Política Cultural, lavro esta ata, que será lida e aprovada pelos 

presentes ao final.  
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