
ATA Nº 01/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO BC CRIATIVO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às treze horas,
reuniram-se via plataforma Meet Google, os seguintes conselheiros(as): Ciça Muller
(Titular/ACIBALC); Anderson Beluzzo (Titular/CMEAR); Danielle Cristina Cella
(Titular/Convention & Visitors Bureau); Thiago Luiz Berlim (Titular/Costa Valley); Thiago Persuhn
Duwe (Suplente/BC Investimentos); Luciano Pedro Estevão (Titular/Grupo de Teatro
Tramandoarte); Dagma Castro (Titular/Conselho Municipal de Cultura); Guilherme Alvaro Boos
Maia Cardoso (Titular/Secretaria de Inclusão Social); Rudnei Joaquim Martins
(Suplente/Secretaria de Educação); Luciene Cristine Vieira (Titular/CDL); Thiago Velasques
(Titular/FCBC). FÓRUM BI-ANUAL – Beluzzo apresenta a formatação do último Fórum. II -
Representantes da Sociedade Civil Organizada: a) 06 (seis) representante de coletivos culturais,
criativos, inovadores, solidários e colaborativos; b) 02 (dois) representante de instituições de
ensino; c) 02 (dois) representante de instituições empresariais; d) 02 (dois) representante do
Sistema S; e) 02 (dois) representante de empreendimentos associativos. Dagma questiona a falta
de presença dos representantes do sistema S. Beluzzo menciona que a está em lei as
participações acima citadas, mas que podemos no próprio fórum, em plenária deliberar a vacância
da cadeira em nome de outros coletivos que estejam presente. Uma assembleia para alinhar
essas representatividades e propõe que façamos inicialmente a comissão organização do fórum.
Ele comentou ainda que o sistema S tem pelo menos 5 linhas de atuação, e que podemos
procurar novos representantes desse sistema. A Dagma se colocou a disposição para compor o
grupo de trabalho, e mencionou que o chamamento será utilizando o edital, já existente. Como
segmento da cultura. Dagma comenta que Sesc e Sebrae não tem mais diretoria na cidade, e
menciona a importância da representatividade. Beluzzo menciona que entidades empresariais
temos duas representantes, CDL e ACIBALC. Luciene se coloca à disposição pela CDL, e Ciça
Müller a disposição pela ACIBALC, representando a mesa diretora, representando o Presidente
Marco Aurélio Petrelli, e Anderson Beluzzo, pelo conhecimento jurídico. Thiago Berlim, coloca-se
a disposição na representatividade de movimentos coletivos. Gui Cardoso, representante da
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, também está no grupo de trabalho. Luciano
menciona que é uma grande oportunidade de chamarmos um fórum, com todas as
representatividades que compõe esse conselho, com os coletivos que compõe as representações
da economia criativa da cidade. Diante deste grupo de trabalho, o avanço é a definição da
comissão de trabalho, uma reunião na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário para fazer o
plano de trabalho para redação do edital de convocação, criação e cronograma da atividade.
Beluzzo faz uma sugestão de pauta, sobre o Conselho da Cidade que vai deliberar a obra do
Balneário Shopping, que a contra partida é para calçadas nas Ruas do bairro dos estados, e ele
pede a representatividade para que seja incluída a sugestão do recurso possa também, seguir a
resolução 01/2020. Onde deliberamos a criação de equipamentos e intervenções urbanas, que a
gente possa disputar para o fundo municipal para a promoção da economia. Dagma sugere que o
Beluzzo seja a pessoa que represente o BC Criativo, represente-nos. Luciene menciona que o
Casa Hall estava na última reunião do conselho, e que eles têm a patente de desing street,
levando para aquela região o interesse na economia criativa. A sugestão da Ciça é que a Luciene
seja nossa representante neste pleito, Beluzzo se coloca como apoiador. E vão alinhar juntos a
defesa para a reunião no dia 15/04/2021 as 19h na câmara de vereadores. Beluzzo comenta que
juridicamente, não precisamos ficar com recursos, mas que as contrapartidas dessas obras sejam
colocados a apreciação do coletivo. Ele exemplifica que para potencializar atividades da cidade
acolhedora, existem ações que preparam o espaço físico. Dagma menciona sobre a última
reunião, com o secretário de turismo, e como está o andamento deste assunto, pois havia uma
reunião e Ciça mencionou que a reunião foi cancelada pela secretaria de turismo, devido ao



volume de atividades do secretário. Dagma propõe que seja feita uma apresentação do que
podemos realizar, para apresentarmos ao secretário, Beluzzo comenta que o planejamento feito
tem dados como parceiros estratégicos, potenciais atividades, grupos de trabalho. Dagma reitera
que precisamos fazer uma apresentação com resumo de nossos potenciais. Luciano Estevão
propõe que seja feita a avaliação da reunião e que se crie o material para a apresentação ao
secretário. Beluzzo, coloca que o planejamento tem a comissão nominada. E que podemos
somente fazer a operacionalização. Beluzzo sugere uma reunião, com a agenda de alinhamento
com a equipe dele, anterior ao FORUM. Fica deliberado que teremos a reunião será na próxima
semana. Fica definido que vão participar da reunião Dagma, Beluzzo e Ciça (membros da
comissão 4D). Dagma solicita a participação da comissão, em virtude da BC FILM COMISSION,
que de acordo com o Geninho, ele trouxe esse olhar para o cenário de BC, após isso houve o
questionamento de um dos vereadores, e que ela realmente entende seu pertencimento no
assunto, inclusive como conselheira estadual pela SC Film Comission, ela pede a participação.
Encerrada a reunião, deliberadas as duas atividades, na próxima semana.
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