
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

DE BALNEÁRIO CAMBORIU REALIZADA EM 22/03/2022. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de março 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: Denise Leite representante titular da Fundação 

Cultural de Balneário Camboriú;  Lilian Fernanda Martins Camargo representante titular da 

Fundação Cultural de Balneário Camboriú;  Rosinalva Aparecida Pereira “Kiki” 

representante suplente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú;  Haidee Assanti 

representante suplente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú; Edson Vilmar Nunes 

representante titular da Fundação Cultural de Balneário Camboriú; Maria Conceição Garcia 

representante suplente da Secretaria de Articulação governamental; Luciano Pedro 

Estevão representante titular da Câmara setorial de teatro; Lucas Vinicius Correia 

representante titular da Câmara setorial de fotografia; Brianne Rigotto Lima representante 

titular da Câmara setorial de artes visuais; Luciano Candemil representante titular da 

Câmara setorial de música; Mariana Paul de Souza Mattos representante titular da Câmara 

setorial de arte popular e circo; Sebastian Marques representante suplente da Câmara 

setorial de teatro; e outros participantes: Dagma Castro conselheira estadual de Cultura e 

artista do áudio visual, Rose Espíndola artista das artes visuais, Rafaela peralta artista do 

teatro e arte popular, Douglas Rafael artista da arte popular e teatro, Janaina Neves Garcia 

artista das artes visuais, Geiza Dariane Backschat artista da arte popular e Williany Prist. 

Os conselheiros Pedro Bughay representante da Câmara setorial de áudio visual e Carlos 

Alberto representante da Câmara setorial de cultura alimentar justificaram suas ausências.   

Pautas da reunião: Aprovação da ata; Documentos expedidos e recebidos; Informes 

da FCBC; LIC-Lei de Incentivo à Cultura; Lei Paulo Gustavo; Lei Aldir Blanc; Teatro 

Municipal Bruno Nitz; Conferência Municipal de Cultura; Assuntos gerais.  O 

presidente Luciano abriu a reunião dando as boas-vindas a todos e agradeceu a presença 

dos conselheiros. A primeira pauta foi a Aprovação da ata. O presidente apresentou a ata 

da última reunião que tinha sido enviada por e-mail. A mesma foi aprovada por unanimidade.   

Em seguida foi feita a leitura de Documentos expedidos e recebidos: Recebemos no dia 

08 e 22 de março o convite para a reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e Adolescente-CMDCA, recebemos no dia 15 de março e-mail/convite do Conselho 

Municipal de Assistência Social. A pauta três foi Informes da FCBC: A presidente da 

Fundação Denise Leite começou informando sobre o resultado parcial da LIC. Que dos 110 

projetos inscritos no edital da LIC 2022 foram aprovados 38 ao invés de 42, pois com a 

sobra de recursos da cota de formação foi aprovado um projeto de produção no valor de 

62.000,00.  Também explicou que alguns projetos tiveram média acima de 10 pois é feito 

uma média aritmética na avaliação dos projetos. Denise também informou que estão nesse 

momento em prazo para entrega e análise de recursos e que o resultado final sairá no dia 

31 de março. Luciano expressou a alegria de mais uma LIC concluída e que a listagem 

parcial contempla vários artistas conhecidos da cidade. Parabeniza a Fundação Cultural e 

o Conselho por mais essa etapa concluída. Denise informa também sobre a reforma do 

teatro municipal Bruno Nitz. Diz que a reforma está em andamento, que tiveram lentidão 

por parte da empresa contratada e por parte do clima, mas que agora estão acelerando. O 



presidente Luciano diz que tem recebido muita reclamação dos artistas por causa do teatro 

fechado e expressa sua indignação com isso e que tínhamos que poder fazer alguma coisa 

para que o teatro pudesse abrir e nossos artistas pudessem se apresentar.   Luciano 

Candemil pergunta sobre o cronograma da reforma, assim saberíamos a data exata 

prevista para o retorno da abertura do teatro. Denise informa que é difícil essa previsão, 

pois existem vários fatores que dificultam a mesma. Mas que vai fazer de tudo para que 

ocorra o mais rápido possível. A conselheira Brianne pergunta sobre a situação da galeria. 

Denise responde que uma parte da reforma da galeria está sendo feita que é a questão do 

telhado, e que o restante será feito em seguida da reforma do teatro. A conselheira Lilian 

informa também que o governo por meio da Fundação Cultural está com dois novos 

projetos de lei para o Município: Uma lei que institui um Museu a céu aberto e outro sobre 

a arte de rua. E que ambos fortalecerão as Artes e a Cultura da cidade.   Entrando na pauta 

cinco: Lei Paulo Gustavo, a conselheira estadual Dagma Castro explanou sobre a Paulo 

Gustavo, a Lei prevê a liberação de R$ 3,862 bilhões para a recuperação do setor cultural, 

depois da pandemia. Segundo Dagma, de acordo com a proposta, os recursos para assistir 

ao setor cultural virão do Fundo Nacional de Cultura (FNC). A lei estabelece que R$ 2,797 

bilhões serão destinados exclusivamente a ações voltadas ao setor audiovisual no apoio a 

produções audiovisuais, salas de cinema, cineclubes, mostras e festivais. já R$ 1,065 bilhão 

deverá ser aplicado no desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia 

solidária, cursos, produções e ou manifestações culturais, ou desenvolvimento de espaços 

artísticos e culturais. Para Balneário Camboriú caberá um montante de 1.777.839,83 , 

sendo que a maioria desse recurso é para o áudio visual, mas toda a comunidade artística 

usufruirá desse recurso.  A lei foi aprovada pelo congresso e pelo senado e agora está na 

mão do presidente da república para sancionar nos próximos dias. Dagma aproveitou a 

oportunidade e explanou também sobre a Lei Aldir Blanc. Segundo Dagma o Projeto de 

Lei (PL) 1.518/2021, que cria a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura também 

conhecida como a Lei Aldir Blanc 2, prevê repasses anuais de R$ 3 bilhões da União para 

estados, Distrito Federal e municípios. O projeto enumera 17 ações e atividades que podem 

ser financiadas pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Nesse momento o 

projeto está no senado para votação. Porém é importante os municípios se adiantarem para 

quando for aprovada e os recursos começarem a chegar, o Conselho e a Fundação já 

devem estar preparados. O presidente Luciano agradeceu as contribuições da Dagma e 

sugeriu como encaminhamento que seja constituída uma comissão para tratar das leis Aldir 

Blanc e Paulo Gustavo. A plenária aprovou a comissão que ficou assim formada: Luciano 

Estevão, Dagma Castro, Brianne Rigoto, Sebastian Marques e Rafaela Peralta. Dagma 

informou também que o Santacine (Sindicato da Indústria do Audiovisual de SC) estará 

organizando uma série de encontros sobre a Lei Paulo Gustavo, com o objetivo de trocar 

informações e formular diretrizes para os editais do nosso Estado e municípios. Dagma 

informa que o primeiro encontro será dia 05/04, as 19h00, com a participação especial do 

assessor parlamentar Marcos Souza, um dos responsáveis pela confecção do projeto de 

lei no âmbito do Senado Federal. Na pauta sobre a Conferência Municipal de Cultura 

Dagma informou que o Conselho Estadual de Cultura está debatendo sobre a organização 

da conferencia estadual de cultura e das conferencias municipais de cultura. E que assim 

que tiver mais informações encaminhará ao Conselho. Mas já sugere que o Conselho 



comece a pensar na ideia para que organizemos a nossa Conferência Municipal da Cultura 

em Balneário Camboriú. Na pauta sobre o Teatro Municipal Bruno Nitz o presidente 

Luciano propõe um evento para comemorar os oito anos da inauguração do teatro e o dia 

mundial do teatro e do circo que será no dia 27 de março. Os conselheiros concordaram 

com a ideia mas ficaram receosos pela questão do tempo. Então foi encaminhado que os 

conselheiros iriam ver com suas Câmaras setoriais e dar um retorno no grupo de WhatsApp 

do Conselho.  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.  

 

 


