
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 

DE BALNEÁRIO CAMBORIU REALIZADA EM 17/05/2022. 

 

Aos dezessete dias do mês de maio 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 

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; Marco Ferrari representante suplente da Câmara 

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

música; Sebastian Marques representante suplente da Câmara setorial de teatro; Pedro 

Bughay Aceti representante titular da Câmara setorial de áudio visual, e outros participantes: 

Dagma Castro e Marcinha Ferreira conselheiras do Conselho estadual de Cultura, Rose 

Espíndola, Marcelo Urizar e Janaina Garcia artistas das artes visuais, Rafaela peralta artista 

do teatro e arte popular, Wiliany Prist artista, André Gevaerd artista do áudio visual e 

Marcela Backer artista da música.  Pautas da reunião: Aprovação da ata; Documentos 

expedidos e recebidos; Informes da FCBC; Comunicação da LIC-Lei de Incentivo à 

Cultura oficial e extraoficial; Atualização de valores do edital de credenciamento de 

artistas; Abertura do Teatro Municipal Bruno Nitz; Informes CEC; Assuntos gerais.  O 

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

dos conselheiros. Iniciou falando sobre as manifestações dos artistas, principalmente do 

Marco Ferrari sobre os acontecimentos veiculados por meio de reportagem da NSCTV no 

dia 28 de abril envolvendo um artista fotógrafo da cidade em caso de pedofilia. Em virtude 

de todas as manifestações o Conselho aprovou no Grupo do WhatsApp e foi redigida uma 

nota de repudio para mostrar a indignação dos artistas com o fato. Nesse sentido agradeceu 

e parabenizou Marco Ferrari pelos depoimentos. A primeira pauta foi a Aprovação da ata. 

O presidente não apresentou a ata da última reunião, pois teve problemas técnicos para 

enviar por e-mail. A mesma será apresentada na próxima reunião.   Em seguida foi feita a 

leitura de Documentos expedidos e recebidos: Recebemos no dia 08  de maio convite 

para a reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente-CMDCA, 

recebemos no dia 15 de maio e-mail/convite para reunião do Conselho Municipal de 

Assistência Social. Encaminhamos no dia 03 de maio de 2022 um oficio a Fundação 

Cultural solicitando o encaminhamento dos documentos da inscrição e a documentação 

complementar obrigatória para a celebração do contrato LIC do proponente klxu, Pessoa 

jurídica, Ong Comunica, cujo projeto contemplado foi o 12º FICBC no valor de  R$63.000,00 

na categoria Produção e difusão cultural. Recebemos no dia 06 de maio a resposta da 

Fundação Cultural informando que podem receber na sede da Fundação Cultural uma 

comissão de membros do CMPC e mostrar os documentos solicitados, já que constam nos 

nossos arquivos de documentação recebida pelos proponentes contemplados no Edital 
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007/2021 LIC. Foi encaminhado resposta a Fundação confirmando a ida da comissão no 

dia 09 de maio, as 17h para análise dos documentos. Recebemos no dia 16 de maio e-mail 

da Fundação cultural sobre o novo edital de credenciamento de artistas.   As pautas 

seguintes foram Informes da FCBC e Atualização de valores do edital de 

credenciamento de artistas: A diretora da Fundação Cultural Lilian Martins começou 

informando sobre o novo edital de credenciamento de artistas 2022 e apresentou a 

responsável pelo edital senhora Cristina Bittencourt. A diretora Cristina, responsável pela 

elaboração do edital falou que encaminhou o edital passado para o Conselho, para que 

este encaminhe para as Câmaras setoriais para que possam auxiliar na elaboração dos 

valores e outras ideias que julgarem pertinentes. Porém tem um prazo até dia 24 de maio 

para encaminharem suas sugestões, pois a Fundação Cultural quer publicar o edital até dia 

01 de junho. O conselheiro Luciano Candemil sugere acrescentar no edital valores 

referentes a credenciamento de equipamentos de som. Dagma sugere que o edital seja 

restrito aos moradores de Balneário Camboriú. Porém a fundação Cultural e alguns 

conselheiros decidiram manter o edital aberto. para artistas de fora da cidade como foi o 

ano passado. A conselheira Brianne expressa a sua opinião sobre o edital de 

credenciamento falando que falta clareza sobre o objetivo do edital de credenciamento. 

Ainda falta entendimento das secretarias na hora de contratar os artistas.  Reforçou que 

vale a pena definirmos o objetivo do edital de credenciamento para aprofundarmos o debate 

sobre as contratações. Luciano Estevão reforça que vários artistas de teatro da cidade 

foram contratados pelo edital de credenciamento e trabalharam em vários eventos no ano. 

A pauta quatro: Comunicação da LIC-Lei de Incentivo à Cultura oficial e extraoficial. 

Foi solicitada pela Câmara setorial de música, pelo conselheiro Luciano Candemil. O 

conselheiro Luciano Candemil parabenizou a Haydee pelo excelente trabalho que vem 

executando nas comunicações da LIC pelo grupo de WhatsApp, que exige muita paciência. 

Mas que ele não consegue acompanhar as mensagens pois são muitas. O mesmo sugere 

que as comunicações referentes a LIC sejam encaminhadas por email. Haydee confirma 

que as comunicações são feitas tanto pelo grupo de watsap quanto pelo email de cada 

proponente aprovado.   A pauta seis foi sobre a Abertura do Teatro Municipal Bruno Nitz . 

A diretora do Teatro municipal Kiki falou que fizeram uma reunião com a empresa que está 

executando a obra de reforma do teatro e solicitaram celeridade das obras, pois está em 

atraso.  Afirmou também que dia 31 de maio sairá portaria do edital de ocupação do teatro 

e convocará a comissão de pauta para iniciar os trabalhos. E que se tudo ocorrer conforme 

planejado o teatro reabre dia 19 de julho. A pauta seis Informes CEC iniciou com a 

conselheira estadual Marcinha relatando sobre o evento que ocorreu em Ibirama nos dias 

11, 12, e 13 de maio que foi o Fórum de cultura e o Encontro do CONGESC (Conselho de 

gestores municipais de cultura de Santa Catarina). O objetivo do mesmo foi fazer uma oitiva, 

unindo o CEC, os gestores, os municípios da AMAV e os artistas da região. Foi tirado muitas 

dúvidas durante o evento. Foi uma forma do CEC estar mais perto dos artistas. Marcinha 

acrescentou que o Conselho estadual da Cultura foi convidado para participar do evento e 

no evento o CEC foi responsável por executar algumas formações em várias áreas culturais: 

literatura, música, dança, gestão de espaços culturais. As oficinas durante o Fórum 

serviram para capacitar os artistas da cidade, na qual ela foi uma das facilitadoras. Foi uma 

excelente oportunidade para dialogar sobre as políticas públicas de cultura do estado. 
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Marcinha colocou também que a COA do edital Elizabeth Anderle será publicada nos 

próximos dias. Dagma Castro fala da importância de começarmos a organizar a 

Conferência municipal de cultura e uma revisão do Plano municipal de cultura. O presidente 

Luciano agradeceu as contribuições da Marcinha e Dagma e que é sempre importante 

termos um espaço para saber das notícias do Conselho estadual.  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.  
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