
Reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) - Aos 
vinte e seis dias do mês de setembro de 2016, com início às 19h10min, nas 
dependências da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, foi realizada 
reunião do CMPC com pauta aberta. Iniciou-se a reunião com leitura da Ata 
anterior, aprovada por unanimidade. Fernando pontuou que não se fazia 
presente na última reunião e não poderá representar o setorial na Comissão de 
Pauta, ficando para decidir este assunto com a câmara setorial de dança. 
Guilhermina apresentou a solicitação da câmera setorial de Patrimônio Cultural, 
para alteração do edital da LIC, sugerindo incluir a palavra intervenção. Celso 
pediu a palavra, colocando que o edital foi previamente aprovado, porém por 
questões democráticas, foi trazido ao conselho, mas vê com preocupação 
alterar o edital. Valéria reforçou a importância de ter profissionais qualificados 
de acordo com as propostas apresentadas para LIC, Adriana reforçou a 
importância do historiador para uma pesquisa de qualidade, Guilhermina citou 
que a comissão de elaboração de editais percebeu a importância dos 
profissionais com formações específicas para potencializar o recurso público 
investido. Foi decidido por unanimidade a retificação incluindo a palavra 
intervenção no 4.4 do edital da LIC. Já a segunda solicitação não foi aprovada. 
Celso enfatizou que o edital foi se transformando desde sua primeira edição é 
feito pelos artistas sendo esta uma grande conquista. Luciana parabenizou esta 
valorização dada aos profissionais como historiadores e pedagogos. Após foi 
aberto para assuntos gerais: Fábio e Adriana convidaram para inauguração do 
polo da Barra do Projeto Oficinas; Fernando convidou para a Semana da 
dança; Luiz convidou para lançamento de seu novo livro; Guilhermina falou da 
Semana Farroupilha e do alcance do evento, que já é um evento regional, 
agradeceu a participação pontuando a presença da saúde e do artesanato e 
enfatizando a importância do turismo se fazer presente, Luciana também 
reforçou esta importância. Roseni enfatizou que um dos pontos positivos da 
Semana Farroupilha são as tradições trabalhadas em cada grupo. Guilhermina 
também informou que amanhã será lançado edital para Contações de Histórias 
durante a Feira do Livro. Luciana falou que amanhã é dia mundial do Turismo e 
com o lema "Turismo para todos" e que para o próximo ano será 
"Sustentabilidade", sendo que estes temas são propostos pela organização 
mundial. Participaram desta reunião os Conselheiros: Isabel Cristina da Silva 
Tavare, Valéria Lúcia Lehmkuhi, Adriana Liberato, Fábio Aurélio Castilho, 
Luciana  Vargas, Roseni Salete dos Santos Cruz, Nanashara Piazentin 
Gonçalves, Fernando Dalla Nora, Luiz Kappel, Nara Leite Perna, os visitantes: 
Guilhermina Stuker, Edson de Voche Jr, Edismar Biluzia, Carlos Borba e Celso 
Peixoto. Um total de 15 participantes, que assinaram a lista de presença. Eu, 
Fábio Aurélio Castilho, secretariei a reunião a qual foi encerrada às 20h13min 
ficando esta ata para ser lida e aprovada no início da próxima reunião do 
Conselho. 


