
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

DE BALNEÁRIO CAMBORIU REALIZADA EM 15/02/2022. 

 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 17:30 horas, foi 

realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural pela plataforma 

skipe. Presentes os seguintes Conselheiros, Lilian Fernanda Martins Camargo 

(Titular/FCBC), Rosinalva Aparecida Pereira “Kiki” (Suplente/FCBC),  Haidee 

assanti( suplente FCBC), Edson Vilmar Nunes (Titular/FCBC), Georgia Dalcegio Varela 

(Suplente/FCBC), Luciano Pedro Estevão (Titular/Teatro), Lucas Vinicius Correia 

(Titular/Fotografia), Pedro Bughay Aceti (Suplente/Audiovisual), Brianne Rigotto Lima 

(Titular/Artes Visuais), Marco Ferrari (Suplente/Artes Visuais), Luciano 

Candemil(Titular/Música), Mariana Paul de Souza Mattos(Titular/Arte popular e circo), Rose 

Espíndola (convidada). Pautas da reunião: Documentos expedidos e recebidos; 

Informes da FCBC;  Repasse de informações sobre as decisões do Conselho; Canais 

de comunicação do Conselho; Editais da Fundação; calendário das reuniões do 

Conselho;  Assuntos gerais.  O presidente Luciano abriu a reunião dando as boas-vindas 

a todos e gradeceu a presença. Justificou o atraso das atas em virtude das alterações na 

mesa diretora em 2021 e desde então, não foi possível a organização das mesmas. Porém 

estão sendo organizadas pelo próprio presidente e assim que concluir o trabalho 

disponibilizará para leitura prévia.  A primeira pauta foi a leitura de Documentos expedidos 

e recebidos: Recebemos no dia 28 de dezembro de 2021 um e-mail da representante da 

câmara setorial de artes visuais Brianne Lee  registrando a solicitação abaixo para pauta 

da próxima reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Balneário Camboriú: 

Repasse das informações e decisões do conselho e revisão dos canais de comunicação 

oficiais das Setoriais e CMPCBC; Recebemos no dia 31 de janeiro de 2022 email do 

Instituto Rogério Rosa sobre o envio de informações referentes ao 1º Edital de Seleção 

Pública para financiamento de projetos sociais, lançado pelo IRR - Instituto Rogério Rosa. 

Solicitamos apoio deste conselho para ampla divulgação às entidades cadastradas; 

Recebemos no dia dez de dezembro de 2021 oficio da Fundação cultural indicando as 

conselheiras Lilian Fernanda Martins Camargo como titular e como suplente Haidee Assanti 

no Conselho. Informes da FCBC: A presidente da Fundação Denise Leite começou 

informando que foram 110 projetos inscritos no edital da LIC 2022. No dia 18 de fevereiro 

sairá a publicação da etapa de habilitação, Entre os dias 21 de fevereiro a  18 de março é 

a etapa de análise dos pareceristas, até o dia 31 de março sairá a publicação do resultado, 

em seguida o prazo para recursos e entre os dias 04 a 05 de abril sairá o resultado final. 

Também informou que foram investidos cerca de 243 mil reais para a contratação de oitenta 

artistas devidamente inscritos no edital de credenciamento e isso ocorreu graças os eventos: 

Primavera BC, natal e temporada de verão. A mesma informou que estão organizando o 

cronograma de eventos para 2022. Já estão nele o sarau da tainha, sarau do bom sucesso 

e festival da canção. Também estão planejando alguns novos editais: edital para oficinas 

culturais com o objetivo de contratar 180 vagas; novo edital para credenciamento de artistas; 

edital para credenciamento de espaços culturais. Também informou que provavelmente não 

irá acontecer  o edital de eventos.    Denize informou que a reforma do teatro continua, 

embora estejam com insegurança sobre empresa contratada. E que já está em processo 



adiantado a contratação da empresa para reforma da galeria, e que  já foi solicitada a 

suplementação necessária para a mesma e estão aguardando. Também informou que 

estão em processo de solicitação de orçamentos para futura licitação do projeto de 

melhoras na plataforma PINC. Repasse de informações sobre as decisões do Conselho  

e Canais de comunicação do Conselho: A referida pauta foi solicitada pela câmara 

setorial de artes visuais. Sua representante, conselheira Brianne, perguntou sobre os 

repasses de informações das decisões do conselho e os canais de comunicação. O 

presidente Luciano informou que o Conselho teve problemas com as atas e por isso os 

repasses das informações foram prejudicados, mas que as informações foram passadas 

pelo WhatsApp. Informou também que tínhamos canais nas redes sociais: facebook e 

instagran. A conselheira Lilian se comprometeu em retomar as senhas desses canais de 

comunicação.  Editais da Fundação: Nessa pauta foi debatido sobre os editais que a 

Fundação Cultural lança. Luciano sugere que seja retomado um representante do Conselho 

para acompanhar os editais, como era antigamente.  Denize falou que esse processo já 

existe. Citou alguns representantes que já fizeram parte desse processo e que considera 

importante essa questão.   Luciano Candemil sugere que como parte do processo educativo, 

nos próximos editais não sejam prorrogados quaisquer prazos. E que isso seja colocado 

uma próxima pauta. Calendário das reuniões do Conselho: Após debate pelo canal do 

WhatsApp, os conselheiros decidiram que o melhor horário para as reuniões é nas terças 

feiras as 17:30h. E que seja na terceira terça feira de cada mês. Foi aprovado por 

unanimidade. Assuntos gerais.  Conselheira Mariana, representante da Câmara setorial 

das artes populares e circo perguntou como está a situação da lei do artista de rua. A 

conselheira Lilian informa que a lei está na Secretaria de articulação governamental para 

analise do governo. Que foram feitas algumas reuniões da comissão. Porém o texto final 

não passou pelo Conselho. Nesse interim a vereadora Juliana Pavan está criando um novo 

projeto de lei. Mariana sugere que essas normatizações sejam feitas pelo Conselho por 

meio de resoluções. O presidente Luciano Irá se informar sobre a situação.   Nada mais 

havendo a tratar, eu, Luciano Estevão lavro a presente ata para a devida revisão dos 

Conselheiros, que será assinada por todos os conselheiros presentes dando legalidade ao 

expresso conteúdo, publique-se, arquive-se.  

 

 


