
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural 

(24/04/2017) 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril, às dezenove horas e sete minutos, reuniram-
se na Casa dos Conselhos, os membros conselheiros do Conselho Municipal de 
Política Cultural. O presidente George dá as boas vindas aos conselheiros e passa 
para a leitura da pauta do dia.   Ata: Foi discutida a sugestão da leitura da ata, para 
aproveitar melhor o tempo. Lilian informa que, devido aos esclarecimentos que se 
tinha proposto na reunião passada, decidiu-se por tomar o cuidado de, nesta ata 
específica, fazer a transcrição literal do áudio gravado, e isso nos rendeu oito páginas 
de ata, e propõem-se que seja encaminhada a ata por email e os conselheiros faça 
as considerações que julgarem permanentes, para conferir com o áudio. Foi posto 
em votação e a plenária aceitou a sugestão. Luciano pede para que as considerações 
sejam encaminhadas no prazo de uma semana para a publicação. George enfatiza 
que é uma medida para ter um tempo mais proveitoso de reunião. Comunicações 
da Presidência:comunicação sobre as assinaturas da LIC, houve uma orientação 
da administração de que não haveria mais a utilização de marcas das secretarias. 
Hoje se utiliza somente a marca da prefeitura, a Secretaria a marca turística, porque 
precisa promover o município com uma marca que não seja tão institucional. As 
demais secretarias passaram somente a utilizar uma assinatura tipográfica. 
Precisávamos entender como iria funcionar esse sistema de identidade visual, em 
que parte dele foi sugerido pelo presidente da FCBC, para que se buscasse renovar. 
Como foi sugerido pela própria FCBC, nós também fomos atingidos com essa 
decisão, e iremos encaminhar uma revisão disso, para que Turismo, Fundação de 
Esportes e Fundação Cultural possam manter suas identidades visuais. A assinatura 
da LIC, tivemos a liberdade de fazer uma proposição nova. Fizemos um estudo, 
mudamos a marca da LIC, tornamos ela mais séria, mais descritiva, com um sistema 
de comunicação, e cabe aqui um convite a todos participar dos desdobramentos da 
marca da LIC. Essa marca hoje transformada num elemento, mais robusta e de 
seriedade, e identificamos que um dos atos mais importantes é a própria assinatura 
dos contratos, uma ato simbólico, a firmação de um compromisso que se estabelece 
entre as duas partes. A marca consiste num elemento tipográfico, descritivo da LIC, 
e um elemento simbólico de uma pena, que tem um traço original e a partir dele 
estamos fazendo o convite aos vários artistas a fazerem suas representações dessa 
pena. Então a nova marca da LIC vai ser dinâmica e viva. Já temos cerca de doze 
versões, entre artistas gráficas, traços em metal do Reiner Wolff, de artistas visuais, 
grafiteiros. Já está à disposição no site da FCBC, no link de donwloads, e quem quiser 
enviar a sua versão pode enviar que estarão sendo disponibilizadas. Editais: Os 
editais estão sendo lançados essa semana, que são três: credenciamento, da feira 
de artesanato e de eventos. O da Feira de artesanato faz parte de um processo de 
organização da ocupação da Praça da Cultura, pois há muitos problemas desde a 
última gestão, e acabamos criando algumas permissões para poder fazer que o fluxo 
de ocupação do espaço coexistisse, só que agora é a hora de regulamentar.  Estes 
editais são os primeiros a serem publicados para poder resolver algumas questões. 
O próprio credenciamento dos artistas era algo que já devia ter sido feito, mas estão 
sendo publicados agora. Na Praça da Cultura serão liberados alguns espaços para 
artistas urbanos ocuparem as paredes que estão em péssimo estado. Queremos 



fazer um edital específico de arte urbana para ocupação de alguns lugares que já 
foram mapeados na cidade de forma temporária. Semana passada se iniciou um 
painel do artista Maurício Loureiros, que hoje mora em Florianópolis, mas passou 
grande parte da vida aqui. Trazendo o exemplo do Maurício, registra-se que 
houveram críticas a artistas de fora, que tocaram algumas vezes de forma voluntária 
em espaços públicos, e há um grupo de pessoas da cidade, que vem com a discussão 
de que tem que só manter espaços para os artistas daqui. Isso é algo que se pretende 
combater, porque não cabe numa cidade como Balneário Camboriú exercer esse tipo 
de protecionismo. Os locais sempre serão privilegiados, mas também deverão se 
colocar à disposição da FCBC, seja credenciamento ou outra forma, pois bairrismo 
não é saudável. O presidente pede ao Conselho para levar adiante essa postura, e 
que ajudem no esclarecimento das pessoas que tem tal pensamento 
arcaico.   Encontro de Gestores: a Fundação estará participando do encontro de 
gestores, em Treze Tílias, dia 10 a 12 de maio, que serão compartilhadas as 
informações com todos.  Prefeitura perto de você: Evento em que a prefeitura faz 
trabalhos pontuais em determinados bairros, e acontecerá no dia 6 de maio e envolve 
várias secretarias. O prefeito solicitou à FCBC que nestes eventos, para não ser 
apenas uma ação social, é que seja dado um pouco mais de tempero cultural. Num 
primeiro momento a FCBC até coordenou a organização, mas devolvemos à Inclusão 
Social, que é a que tem a maior habilidade para fazer a organização geral do evento, 
cabe à nós ocupar os espaços com o capital cultural da cidade, então abrimos um 
convite para as pessoas que querem se disponibilizar voluntariamente para essa ação 
social e cultural. O evento é todo em cima de voluntariado, mas que tem que privilegiar 
as produções culturais locais. Por mais que seja uma ação de bairro, outros artistas 
de outros bairros poderão participar, promovendo a integração dos 
bairros. Cruzeiros: cabe informar acerca de umas obras que não foram localizadas 
no dia do evento, e essas obras foram agora encontradas, e faremos a entrega, para 
deixar transparente a resolução do problema. Duração das reuniões: o presidente 
estabelece como meta que as reuniões durem no máximo duas horas. Edital de 
eventos: Bia informa que esse edital é novo, nunca havia sido previsto, e desde que 
assumimos, os proponentes querem apoio da FCBC para realizar os eventos, 
encontros, seminários e festivais. De acordo com a lei 3019, agora está bem 
amarrado o repasse de recursos, essa foi a forma de contemplar esses eventos e 
fazer o calendário cultural de eventos da cidade, dos produtores independentes. O 
modelo foi o da FUNARTE, é edital extenso, e a FCBC está à disposição. O valor de 
recursos da FCBC é de R$ 160.000,00, separados em algumas cotas. Há de se 
entender o momento de controle de recursos, e que todos os processos dependem 
de uma análise da secretaria de Compras, jurídica e financeira. O edital é trabalhoso, 
mas vai facilitar. A entrega é toda on line. Eventos com data à partir de junho e até 
março de 2018. George diz que, ainda que haja o bloqueio de recursos por orientação 
da prefeitura, nós não podemos ficar sem fazer nada. Então se separa um pequeno 
valor para dar uma distribuição e formar o calendário anual, com eventos que possam 
se tornar recorrentes, com aceitação popular, e com um teto para isso, pois como o 
exemplo da Semana Farroupilha, que acaba tomando uma boa parte do orçamento, 
deixando descobertas outras manifestações culturais, artísticas, que precisam de 
muito pouco para se realizar. É um ensaio para o próximo PPA, e criar uma rotina 
cultural. A verba não é proveniente do fundo, e sim do orçamento da FCBC. Relato 
da participação dos conselheiros no primeiro fórum do conselho de cultura de 



Santa Catarina: Bia relata que a FCBC disponibilizou o ônibus para o deslocamento, 
e fomos a maior delegação municipal. Aidê parabeniza a fala da Bia no Fórum, 
sugere-se realizar no conselho municipal. George relata que sentiu prestígio pelo fato 
da cidade ter voltado para a AMFRI, e isso fortalece os demais municípios da AMFRI. 
Luciano diz que o Fórum foi uma ideia brilhante do conselho, num momento de crise 
da cultura. Foi bastante explicativo, mas para quem está iniciando foi muito legal, até 
porque o conselho estatual fica muito distante de nós.  Marcar presença é super 
importante. Bia informa que o Conselho Estadual quer fazer reunião em Balneário 
Camboriú. Projetos da LIC: Bia informa que tem dois proponentes com problema de 
abertura de conta, um contrato não foi assinado e hoje foi último dia do prazo, então 
vamos devolver dinheiro, e amanhã todos os contratos seguirão para a assinatura do 
prefeito. Relato da realização do Seminário de Patrimônio: Nara informa que foi 
realizado o Seminário de Patrimônio no dia 11, na UDESC, teve muito sucesso, com 
todas as vagas preenchidas, com três personalidades do assunto, tratando de 
patrimônio material, imaterial e paisagem. Foi muito proveitoso. Alice, arquiteta que 
participou do evento, relata que foi interessante, com a participação de profissionais 
e alunos. Lilian diz que a FCBC deu suporte no seminário, enganjado pela câmara de 
patrimônio, que hoje somos em poucos, e o que nos surpreendeu foi o número de 
inscritos, abertas 120 vagas e excedeu esse número, sendo vinte a mais de manhã e 
doze à tarde sem inscrição. As entidades foram parceiras, a Udesc, a UNIVALI. Os 
palestrantes vieram de bom grado, prestar essas falas, Prof. Dalmo Vieira, sobre 
paisagem, fazendo um contraponto com o vídeo “O vale tombado”, que trata do 
tombamento  de paisagem de Pomerode e Jaraguá, Ana Lúcia Coutinho sobre 
Patrimônio Imaterial, Douglas da UDESC sobre educação patrimonial em Laguna, e 
Lilian o caso da Capela de Santo Amaro, apresentando o panorama histórico das 
intervenções no bem. Há um dado interessante que esse mês tiveram cerca de 400 
acessos da palavra patrimônio no site da FCBC, foi o segundo maior acesso da 
página. Se hoje somos em poucos na câmara, estamos só escondidos. Cabe agora 
trabalhar a câmara de patrimônio como um colegiado de todas as outras câmaras 
setoriais. Roseni fala que atua a 10 anos com apoio da Epagri, e que o Seminário foi 
proveitoso e que acabou se estendendo para além das seis horas, que no próximo 
dá para pensar em realizar um de dois dias. E que teve muito questionamento sobre 
a Barra. Teve também a participação do vídeo do Sarau da Tainha. Lilian diz que a 
equipe de funcionários da Coordenadoria de Memória, Patrimônio e Informação, que 
atuam na Bilbioteca, Arquivo e Casa Linhares, ficaram tão entusiasmados que 
pediram para realizar um evento no segundo semestre sobre memória documental 
. Relato da Comissão da LIC dos anos anteriores:  Roberta e Edmilson foram à 
FCBC no dia 30 de março, com apreciação da documentação das LIC 2013 e 2014. 
Roberta relata que até a data, dois projetos estão em situação de inadimplência, por 
questões de taxas de contador e questões mínimas. As demais questões de 
processos que foram para a controladoria, corre processos direto entre advogados e 
a controladoria. A fundação, na verdade, recebe só o parecer final. Nem a FCBC, ou 
algum dos conselheiros tem o poder de questionar o resultado final do processo, pois 
já não depende mais da FCBC. Tem um processo imenso, que a comissão não tem 
respaldo jurídico para avaliar o processo em si. Esse, que é o processo mais extenso, 
não foi aceita a prestação de contas, segundo a FCBC naquele momento, faltava 
material para comprovar que estava sendo realizado, e nesse projeto, em nenhum 
momento está escrito que seria exibido. Ele é pago sobre a execução, e não a 



exibição. Fazer o filme, e não apresentar o filme. A entrega do produto final é a 
produção. Muitos projetos já foram resolvidos até o momento em que a comissão 
esteve na FCBC, alguns com datados em 10/03. A principal questão era verificar se 
havia algum produto que não havia sido entregue, e pelo ponto de vista da comissão, 
não houve.  Dagma questiona dobre os dois produtos do audiovisual, um de 2013, 
que não foi exibido, e um de 2014, que também não foi exibido.  Roberta reafirma 
que, em nenhum momento é afirmado que se exibiria o filme, portanto, cumpriu o 
projeto.  Dagma questiona o conselho se pode pegar um dinheiro público e guardar 
para o próprio portfólio, não entregar para a comunidade, que deve ser exibido em 
Balneário Camboriú. Diz que o filme consta no portfólio do proponente exibições em 
Miami, que ganhou mais três editais que ganhou com esse mesmo objeto. Roberta 
afirma que a FCBC possui uma cópia do filme, e no processo a defesa é de que ele 
não exibiria o filme. Se há algum erro é que a curadoria que deveria ter pedido para 
exibir. Dagma fala que isso é artimanha de construção de projeto. Haidé observa que, 
o que ocorre é um erro jurídico, se o texto do projeto não diz que ele vai exibir o 
filme,  e o filme, por tese, teria que ser exibido, em função de ser dinheiro público, não 
deveria ser aprovado. George pontua que o erro está na aprovação do projeto, 
entregou documentação e entregou o produto.  Luciano diz que a FCBC cobra o que 
diz no produto final, se é produzir o espetáculo, não preciso exibir nada. Roberta 
menciona que o produto final é a realização. Dagma diz que o edital da LIC passa a 
fornecer produtos de portfólio. Lilian diz que então é falha de edital, não do 
proponente. George diz que se a comissão responsável aprovar, se encerra o 
assunto. Existiu um contrato e foi cumprido, e teve outras pessoas que foram 
cooresponsáveis pela forma que foi aprovado aqui, não cabe a nós julgar como foi 
feito. Dagma diz que não se tem acesso ao projeto, e que só sabe que não foi 
entregue. George diz que a obra está na FCBC, e Roberta diz que tiveram acesso ao 
projeto original, e que a contrapartida era um seminário que não tem nada em haver 
com a exibição do projeto. Dagma questiona o segundo projeto, que era uma 
animação, que não era o “NOA”, que era uma contrapartida do Gevaerd que ele 
também não fez. Roberta diz que há um outro projeto que o proponente recebeu a 
primeira parcela, não chegou a receber a segunda parcela, e está um processo em 
aberto que a pessoa vai ter que se defender. Se ela não se defender a FCBC não vai 
receber o parecer da controladoria, então há de se esperar. Tem dois projetos que 
poderão ir para a dívida ativa. Bia esclarece que os dois projetos com problemas de 
taxas, já se resolveram, e que há dois projetos, o “Desártico” e o da Tamires, que 
estão na controladoria, para a defesa. Afirma que todos os projetos foram 
apresentados o produto final. George agradece ao trabalho da comissão da 
LIC. Relato do evento do navio: Dagma manifesta que o audiovisual não consegiu 
contribuir com nenhuma ação, porque as propostas do BC Criativo não tinham como 
se absorver, a fotografia contribuiu com uma exposição, e tem algumas observações 
para o próximo, em relação aos guias. Iba menciona que a AGUITUR  (associação 
de guias) estava presente e guiou cerca de quinze grupos, e os guias estavam 
devidamente identificados segundo o padrão internacional. Iba avalia que viu que os 
passageiros voltaram com bolsas de lojas e copos do Taj, os restaurantes faturando, 
que é uma matriz econômica muito forte. Colocar os artesãos na rua foi muito bacana, 
embora não tenha sido possível fazer o boulevard acontecer como o planejado. 
Segundo as reuniões na Secretaria de Turismo, há a propensão de se fazer o 
embarque e desembarque na Barra, e pode ter um sucesso grande. George evidencia 



que é um caminho cênico.  Iba fala que houve o trânsito de 3.400 pessoas, o que é o 
dobro da média de desembarque, provando que Balneário é atrativo.  George fala 
que o evento era uma escala teste, então, existia um esforço de fazer um esboço e 
criar uma visão do potencial da cidade como produto. Havia um grande descrédito 
acerca disso, mas quando a comunidade viu quando o navio chegou, houveram 
manifestações de arrependimento por não ter investido na ideia. Tudo foi feito sem 
investimento além do investimento de infraestrutura, nem tudo que se propôs teve o 
êxito esperado, mas tentou-se não criar expectativas com os participantes. O 
Boulevard, teve uma insatisfação por parte dos artesãos, devido às obras ali do lado, 
só que foi uma provocação para desenhar o espaço. O poder público e a comunidade 
conseguiram entregar algo que estava além do que o MSC estava prevendo. 
Houveram erros pequenos, a fazenda estava lá fiscalizando, os indígenas tem o 
direito de estar lá, vendendo quinquilharia, e temos uma reunião agendada com  a 
Funai sobre isso, mas não dá para resolver tudo de uma vez. Tem que apostar no 
lugar destinado aos artesãos, porque a partir do momento que o trânsito venha pela 
Barra vai concentrar tudo no eixo. Percebemos que havia resistências e insatisfações, 
mas foi o que foi possível fazer. Em relação aos erros, faltou sim planejamento, mas 
porque é uma visão nova, e as equipes estiveram lá desde a madrugada, e espera-
se a compreensão de quem participou.  Em relação ao audiovisual, foram 
apresentadas as propostas, mas as propostas do BC Criativo tiveram duas barreiras, 
a primeira, que não havia o edital de credenciamento e nenhum trâmite legal para 
isso, o que já estará sendo providenciado. Outro é o próprio orçamento, pois ficou 
muito alto. Por outro lado, houve tanta manifestação de registro espontânea, e hoje 
se tem um acervo fantástico, que poderia ser melhor e regulado, mas se constituiu 
um acervo audiovisual muito interessante. Há de se transformar o trabalho cultural 
em economia, com souvenirs identitários, e trabalhar isso antecipadamente. George 
diz que a FCBC absorveu uma carga de trabalho muito além das atribuições, mas é 
uma situação que não se repetirá, devendo cada um assumir as suas 
responsabilidades, para mover os recursos próprios e não sobrecarregar as 
secretarias. Lilian diz que ficou na base da Barra durante o dia e aconteceu, do ponto 
de vista histórico, algo bastante interessante, que foi a população da cidade foi para 
a Barra ver a chegada do navio do alto da Capela de Santo Amaro, justamente por 
esse motivo que a capela foi construída ali, pois era um ponto de vigia da baía desde 
Navegantes, e isso resultou a oportunidade de trabalhar a educação patrimonial, 
podendo ser melhor explorado, tanto para o atendimento ao turista, como à 
comunidade para apropriação daquele patrimônio. George fez o convite para 
apresentação das Fanfarras, onde as escolas liberaram os alunos, e eles se 
prepararam e foram lá prestigiar os colegas tocando. Restaurantes relataram que 
fizeram muitas vendas, teve um esforço em relação à gastronomia, como objetos 
cênicos, como a bicicleta e as carroças de paleta. Tentou-se contato com a mulher 
da cocada. Bia relata que ficou na Barra Sul e acredita nas parcerias, e relata dos 
meninos da UNIVALI com um projeto de TCC, com música eletrônica, doces e cerveja 
artesanal, e foi a oportunidade de realizar. George fala da experiência social que é 
um legado para nós, numa quinta feira, com tendência à chuva. Necessidade de 
reinventar o conteúdo da cidade, de modo a comunicar melhor. Lilian fala sobre um 
comentário que surgiu, que o turista pediu a indicação de um prato, e o garçom 
sugeriu salmão, então há de se instituir uma cultura de oferecer o que se come aqui, 
o pescado local, estimular essa postura. George fala dos roteiros e da sinalização 



turística, e que dá para melhorar bastante nos próximos.  Edmilsom fala que a câmara 
de Artes Visuais  não pode participar pela própria natureza do produto, como expor 
material com uma condição de chuva, foi produzido material para essa finalidade mas 
não foi possível concretizar a ação. George conta que foi ratificado o espaço da 
passarela para as artes visuais, ainda sem saber exatamente a quem se dirigir sobre 
esse ponto. Iba comenta que agora a passarela é de competência da diretoria de 
patrimônio da prefeitura. Há questões ainda com os bombeiros para resolver. Foi 
levado o pianista Zezinho, e algumas exposições para marcar como um espaço de 
exposição.  George compartilha assuntos fora da pauta: Solicitação ao 
Planejamento para ser tutor da galeria Cosmos:  ocupação da galeria como um 
segundo eixo paralelo à avenida central, acabando com a marginalidade, e levando 
eventos com iniciativas privadas, com a ideia de servir como um espaço para produto 
cultural, primeiramente na parte do túnel. Feira da rua 200: problema que vai passar 
por intervenções na área do teatro, não temos ainda detalhes disso, mas a FCBC 
estará representando a questão, para que não sejam tomadas decisões sem nossa 
atuação também.  O que se sugere é a regularização e regulamentação da feira para 
preservá-la. Praça da Cultura:  a fcbc está revisando os projetos de ocupação, por 
enquanto umas melhorias para entender como funciona o sistema, mas há uma 
possibilidade da FCBC cuidar também da Higino Pio. Assuntos gerais:  Fernanda 
se apresenta como suplente do Elias Luciano, na cadeira da Sec. De Inclusão. 
Andreola fala da possibilidade de iniciar a Câmara Setorial de Design e pede para 
agendar na FCBC para iniciar a conversa. Dagma fala que assumiu a produção 
executiva de um projeto de R$ 60.000,00, da LIC, e pede a parceria da educação 
para a produção com personagem da rede municipal, e estão abrindo casting na 
escola da Barra, e divulga o projeto Toque-se, cujo convite para estar em Florianópolis 
e Blumenau. George aproveita para retomar as críticas que recebeu, ao trazer 
pessoas de fora da cidade para se apresentar de forma voluntária, quando temos a 
oportunidade também de levar a produção local para outras cidades do estado, a 
exemplo do que a Dagma tem realizado com seu trabalho em Florianópolis e 
Blumenau.   Roberta divulga as ações do dia 29 de abril, dia internacional da Dança, 
com ações diversas. George agradece a presença de todos. Essa ata foi redigida por 
mim, Lilian F. M. Camargo, com base no áudio gravado em reunião, que estará 
disponível na sede da FCBC para dirimir qualquer dúvida.  

	


