
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 

CULTURAL DE BALNEÁRIO CAMBORIU REALIZADA EM 28/06/2021. 

 

Aos vinte e oito do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 17 horas, foi realizada 

a reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural pela plataforma google.meet. 

Presentes os seguintes Conselheiros, Lilian Fernanda Martins Camargo (Titular/FCBC), 

Rosinalva Aparecida Pereira “Kiki” (Suplente/FCBC), Rozeli Pauletti Amaral 

(Suplente/Secretaria de Educação), Ruan Carlos da Silva (Titular/FME), Edson Vilmar 

Nunes (Titular/FCBC), Evandro Celso Schneider (Suplente/FCBC), Georgia Dalcegio 

Varela (Suplente/FCBC), Eduarda Montibeller (Titular/SEMAM), Guilherme Pivato 

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

(Titular/Fotografia), Rodrigo Ferreira de M. e Silva (Titular/Literatura), Pedro Bughay Aceti 

(Suplente/Audiovisual), Brianne Rigotto Lima (Titular/Artes Visuais), Marco Ferrari 

(Suplente/Artes Visuais). Pauta da reunião: Fórum Estadual de Cultura. A reunião iniciou 

com a Presidente Lilian Martins, declinando da função de presidente, fazendo a leitura de 

uma carta cujo teor era a sua saída do cargo de presidente, a qual será encaminhada aos 

Conselheiros, Mesa Diretora e Casa dos Conselhos. Segue o teor da mesma: “O tema 

desta reunião hoje, 28 de junho de 2021, como pauta única, é o Fórum Eletivo do Conselho 

Estadual de Cultura. Diante do tema, de extrema importância para a construção de uma 

política pública, como presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Balneário 

Camboriú, tenho alguns apontamentos a fazer: Primeiro que este Conselho não tem 

cumprido a sua função. O assunto foi colocado em pauta de maneira oficial, por escrito, 

somente por aplicativo de WhatsApp, que não é previsto no regimento. Foi deliberado em 

reunião do dia 04 de maio, que o tema deveria, por sua relevância, ser tratado em reunião 

extraordinária com pauta única, que não aconteceu. A mesa diretora não teve solicitação 

de pauta sobre este assunto, mas o tema foi colocado na reunião seguinte (08 de junho) 

como assuntos gerais. O Conselho não formou uma comissão de eleição, não elaborou um 

regimento, não apreciou o regimento estadual, não marcou data de reuniões e nem de 

eleição. Acontece que o processo eletivo do fórum foi sendo encaminhado à revelia do 

CMPC, tramitando em grupos de whatsapp, ou seja, meios não oficiais da instância 

municipal da política cultural. Grupos em que não constam todos os membros do CMPC, e 

nem todas as câmaras setoriais estão incluídas. Grupos em que administradores não são 

conselheiros, e um que até leva o nome CMPC de maneira ilícita, que, inclusive, dirigindo-

se ao conselho e aos membros conselheiros pejorativamente. Qualquer fórum eletivo 

realizado sem a atuação da instância municipal é, além de ilegal, vergonhoso, pois 

enfraquece o conselho que por sua vez perde a sua atuação na formulação de políticas 

públicas. Não dá para querer participar do Conselho Estadual de Cultura se não atuam com 

seriedade e comprometimento do Conselho Municipal. Sinto-me desrespeitada como 

conselheira, mas acima de tudo, é uma atitude de desprezo ao Conselho. Há muito o que 

se fazer, e tenho recebido muitas reclamações da falta de atuação das câmaras setoriais. 

Há muitos outros temas importantes. Temos um Plano Inteiro para dar conta. Portanto, com 

vistas a estimular a maior participação das câmaras setoriais no Conselho Municipal de 

Políticas Públicas, declino da presidência do CMPC, passando a vacância ao vice-

presidente Luciano Pedro Estevão, permanecendo no CMPC apenas como conselheira. 



Portanto, oriento para que Luciano assuma a partir daqui a condução do Conselho 

Municipal de Política Cultural de Balneário Camboriú”.  Assim a presidência do CMPC 

passa a ser, conforme regimento interno, do Sr Luciano Pedro Estevão, representante da 

Câmara Setorial de Teatro. Na sequência a 1ª Secretária Rosinalva  A. Pereira (Kiki), 

também anunciou que desliga-se da função, alegou que encontra-se com muita demanda 

junto à Fundação Cultural e acredita que trará melhor contribuição permanecendo como 

Conselheira, agradeceu a oportunidade e registrou que Nanashara Piazentin Gonçalves, 

assume como 1ª Secretária e certamente contribuirá  com este Conselho. A Conselheira 

Brianne Rigotto Lima, Artes Visuais considerou que os motivos apresentados por Lilian 

eram coerentes, que também percebe a falta de participação das Setoriais, Rodrigo Ferreira 

de M. e Silva, reforçou a fala da colega Brianne. Ruan Carlos da Silva, Conselheiro, 

representante da FME apontou que, apesar do pouco tempo neste Conselho, notou falta 

de comprometimento e comunicação eficiente, agradeceu pela oportunidade de manifestar-

se. Lilian informou que a Lei de Arte de Rua encontra-se bem adiantada, que há um Grupo 

de Trabalho, onde as solicitações estão sendo priorizadas, as discussões seguem com a 

participação da FCBC, Secretaria de Planejamento Urbano e Secretaria de Articulação. 

Com relação ao credenciamento de Artistas, a FCBC deu prazo até quarta-feira, dia 30 de 

junho para que as Câmaras Setoriais enviem sugestões para atualização dos valores, haja 

vista que o credenciamento vigente encerra dia 18 de julho e o Município desenvolveu uma 

programação variada de primavera e verão, criando muita oportunidade para as linguagens 

artísticas, até a presente reunião apenas a Setorial de Música havia encaminhado e-mail 

com as sugestões para o novo credenciamento 2021/2022. Luciano Pedro Estevão, já 

ciente da decisão de Lilian, ponderou que o edital para a eleição do Conselho Estadual de 

Cultura será realizado de maneira virtual, que os interessados poderão se inscrever sem a 

necessidade do Fórum Municipal e se compromete em passar as informações oficiais no 

grupo de WhatsApp do CMPC. Marco Ferrari fez menção e solicitou registro sobre a 

importância do Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado nesta data. Este Conselho solicita 

que a Casa dos Conselhos, tomem as devidas providências para a nova organização da 

Mesa Diretora do CMPC. Diante dos fatos apresentados Lilian finalizou a reunião 

agradecendo a todos e assim a mesa diretora, por enquanto fica composta por Luciano 

Pedro Estevão, sendo estes responsáveis pela execução da próxima reunião ordinária será 

realizada em 06 de julho. Nada mais havendo a tratar, conforme acordado 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.  

 

 


