
ATA Nº 02/2021 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 

CULTURAL. 

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às 18h30 minutos, reuniram-se 

virtualmente via meet.google. Conselheiros (as)presentes: Georgia Dalcegio 

(Titular/GABINETE DO PREFEITO), Ruan Carlos da Silva (Titular/FMEBC), Mariana Paul 

de Souza Mattos (Titular/Artes Populares e Circo), Brianne Rigotto Lima (Titular/Artes 

Visuais), Nanashara Piazentin Gonçalves (Titular/Audiovisual), Pedro Bughay Aceti 

(Suplente/Audiovisual), Lucas Vinícius Correia (Titular/Fotografia), Luciano Candemil 

(Titular/Música), Sebastian Marques (Suplente/Teatro), Rodrigo Ferreira de Melo e 

Silva (Suplente/Literatura), Marco Ferrari (Suplente/Artes Visuais), Luciano Pedro 

Estevão (Titular/Teatro) e vice presidente deste Conselho, Lilian Fernanda Martins 

Camargo (Titular/FCBC) e presidente deste Conselho, Denize Aparecida Rodrigues da 

Costa Leite (Titular/FCBC), Rosinalva Aparecida Pereira “Kiki” (Suplente/FCBC) e 1ª 

Secretária, Tânia Mara Fernandes Marques (Titular Secretaria de Educação), dentre 

outros participantes como Thiago Velasques, Diretor de Interação Cultural da FCBC, 

Dagma Castro, André Gevaerd. Pauta da reunião: 1 – Regimento das Câmaras 

Setoriais e sua organização das reuniões; 2 – Calendário da Fundação Cultural; 3 – 

Formações de Comissões de Trabalho; 4 – Editais Aldir Blanc e LIC dois mil e vinte e 

um; 5 – Assuntos gerais. A presidente Lilian Martins Camargo iniciou a reunião 

cumprimentando a todos, solicitou que a reunião seguisse a pauta para evitar o 

excesso do tempo regimentar. No primeiro tema da pauta, Luciano P. Estevão 

ponderou sobre o Regimento Interno das Câmaras Setoriais. O mesmo informou que 

no ano de dois mil e dezoito, foi feita uma comissão do CMPC que fez vários debates 

com as câmaras setoriais, elaborou e apresentou uma proposta de regimento. O 

regimento foi votado e aprovado em reunião do CMPC. Porém o Conselho não 

encaminhou para o executivo para publicação e o regimento não virou decreto. Por 

isso Luciano apresenta o modelo de regimento novamente para que seja reavaliado, 

aprovado, transformado em resolução e decreto. Sugere que seja a resolução 

001/2021. Nesse sentido ficou deliberado que o Conselho iria encaminhar o regimento 

para as setoriais debaterem novamente e apresentarem as alterações na próxima 

reunião. Lilian propôs que seja realizada uma reunião com as Setoriais para discussão 

do documento e prazo de uma semana para que entreguem sugestões sobre o 

Regimento. Dagma Castro registrou a relevância das Setoriais contribuírem na 

construção desse documento. Luciano Candemil pontuou que o regimento das 

Setoriais deveriam estar em consonância com o Plano Municipal de Cultura. Sobre as 

inscrições da LIC 2020 (dois mil e vinte), ano corrente, Denize Leite explicou que foram 

135 (cento e trinta e cinco) inscrições, sendo o maior número de inscritos dos últimos 

5 (cinco) anos, deste total 80 (oitenta) novos proponentes, ou seja, atores culturais 

que se inscreveram pela primeira vez. A lista com os proponentes habilitados será 

publicada no site da FCBC até o dia doze de abril, bem como o compartilhamento do 

link com os conselheiros e a etapa seguinte será a análise dos projetos pelos 

pareceristas. Lilian ressaltou que há uma Comissão para acompanhar o processo da 

LIC. Luciano Pedro Estevão solicitou a lista dos aprovados para que o CMPC possa 



acompanhar os projetos e promover mais debates acerca da LIC e novas leis de 

fomento e incentivo para a classe artistica de Balneário Camboriú. Denize, em resposta 

a Luciano, novamente citou que em breve, no site da FCBC, estará disponível a lista dos 

habilitados e não habilitados, referente a LIC deste ano. Denize também mencionou 

que a Lei do Mecenato está no plano de ação da FCBC. Luciano Candemil sugeriu que a 

FCBC tenha uma plataforma mais eficiente, visando facilitar os próximos editais e 

inserção de documentos, imediatamente a Presidente da Fundação, Denize Leite 

relatou que essa demanda é pertinente e que já avançou neste sentido, a FCBC precisa 

de melhorias na plataforma. Sebastian sugeriu que já se pense na execução da 

Conferência Municipal de Cultura e discussões sobre a Lei 3796/15. Lilian retificou que 

participantes de Comissões não podem se inscrever na LIC, para manter a isonomia e 

transparência do processo e que a criação dos grupos de trabalho são necessários para 

a valorização da nossa cultura e realização dos projetos. Nanashara informou que no 

ano de 2020 (dos mil e vinte), participou de reuniões sobre a Lei do Mecenato com os 

vereadores Patrick Machado e Lucas Gotardo, portanto poderá contribuir nessa 

questão. Lilian citou a importância da formação de um grupo de trabalho com o apoio 

da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo em vista a expertise para a construção do 

mecenato. Marco Ferrari sugeriu que as conversas de construção da Lei do Mecenato, 

e ideias surgidas deveriam ser apresentadas aos empresários, para que assim, 

tomassem conhecimento do assunto e funcionamento da referida lei, já que esses 

poderão ser os futuros mecenas. Mariana Mattos pontuou a importância de 

envolvimento de membros da controladoria nas decisões sobre a LIC. Dagma Castro 

enalteceu a importância da plataforma de Interação Cultural, a PINC, da FCBC, elogiou 

o trabalho que o servidor público municipal Guilherme Schumacher que desenvolveu o 

sistema. Lilian prosseguiu a reunião passando a fala para o Diretor de Interação 

Cultural, Thiago Velasques, que discorreu sobre o calendário, a agenda cultural da 

FCBC, que no momento agenda segue as contrapartidas da Lei Aldir Blanc e LIC, que 

em breve será apresentado a este Conselho o plano de ação da Fundação, também 

sugeriu a criação do “Papo Cultural”, que tem o objetivo de ampliar e reunir maior 

número de atores culturais e aproximar mais a classe como um todo, sempre norteado 

pelo Plano Municipal de Cultura. Marco Ferrari sugeriu que a FCBC e Secretaria de 

Turismo trabalhem em sintonia, colaborando assim para maior envolvimento da classe 

cultural nos diversos projetos e eventos da cidade. Thiago Velasques informou que a 

FCBC e Secretaria de Turismo estão em constante comunicação para o 

desenvolvimento de ações coletivas entre eles. Seguindo a pauta proposta, foram 

iniciadas as formações das seguintes comissões: Comissão da Lei do Mecenato: 

formada por Nanashara Piazentin Gonçalves e Sebastian Marques; Comissão de 

acompanhamento e monitoramento da LIC está o conselheiro Marco Ferrari e Georgia 

Varela, que inclusive já participaram de reuniões. Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc, 

encontra-se o conselheiro Luciano Pedro Estevão, Denise e Lilian. A comissão de pauta 

do teatro ainda será definida, haja vista que o equipamento entrará em reforma, este 

Conselho aguardará as indicações dos titulares e suplentes das Setoriais de Teatro, 

Dança e Música e mais três pares representando a FCBC, conforme Regimento interno 

do Teatro Municipal Bruno Nitz. Pela Câmara Setorial de Teatro, o conselheiro Luciano



P. Estevão já se colocou disponível e pela Setorial de Dança, Giovanna Vanessa 

Tamburo, ambos aguardando suplentes. A Comissão de pauta da Galeria será 

discutida posteriormente. Na comissão de organização das Câmaras Setoriais, ficaram 

nesta comissão Lilian Martins, Luciano Pedro Estevão, Nanashara, Manuella Dutra, 

Mariana Mattos e Rodrigo Ferreira de Melo e Silva, que a partir dessa reunião 

responde como Titular da Setorial de Literatura. Denize Leite finalizou sua fala na 

reunião lembrando os prazos para a prestação de contas da Lei Aldir Blanc e agradeceu 

a participação de todos. Lilian Martins agradeceu a presença de todos os conselheiros 

e convidados. Sem mais a ser tratado, é dada por encerrada a reunião às 20 (vinte) 

horas e eu , Rosinalva Aparecida Pereira (Kiki), lavro a presente ata para a devida 

publicação, que será assinada pelos conselheiros presentes, dando legalidade ao 

conteúdo expresso eximindo a assinatura física, publique-se, arquive-se. 
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