
Ata de avaliação e aprovação dos proponentes ao prêmio do Edital 

55/2021, da “Lei Aldir Blanc” 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2021, os membros do Comitê Gestor de 

Acompanhamento, Aplicação e Fiscalização do Edital 55/2021, da Lei Aldir Blanc, 

abaixo relacionados, se reuniram nas dependências da Casa da Cultura de Águas Mornas, 

sediada na Rua Rainoldo Antônio Koerich, nº 57, às 9:30 da manhã, para avaliação e 

julgamento dos proponentes ao prêmio do Edital 55/2021, lançado pela prefeitura 

municipal de Águas Mornas, referente aos recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir 

Blanc. Depois de alisarem a documentação e deliberarem sobre a mesma, verificando que 

tudo estava em ordem, os membros da Comissão decidiram que todas as 10 (dez) 

propostas apresentadas pelos 09 (nove) proponentes inscritos, encontravam-se aptas para 

serem aprovadas para o referido prêmio, por cumprirem as exigências estabelecidas no 

referido edital. Sendo assim, os contemplados pelo Edital 55/2021, foram: Bruno 

Leonardo Martins, para o prêmio de música; Lucas Costa, para o prêmio de Teatro; 

Leandro Schmitt, para o prêmio de fotografia; Thiago Cerutti, para o prêmio de 

audiovisual; Caroline Martins, para o prêmio de fotografia; Leandro Kirchner, para o 

prêmio de música; Janine Helene Herter, para o prêmio de teatro; Márcio Gomes da Silva, 

para o prêmio de artesanato; Raquel Cavalheiro Flores, para o prêmio de artesanato, e 

Lucas Costa para o prêmio de Fotografia. Um dos proponentes (Lucas Costa) apresentou 

2 (projetos) e, como havia apenas 09 (nove) inscritos e aptos a serem aprovados, porém 

estava sobrando 1 (um) prêmio, a comissão decidiu aprovar mais uma proposta adicional, 

sem que isso prejudicasse os outros inscritos e aprovados. E com relação a contemplação 

com 2 (dois) prêmios diferentes (teatro e fotografia), para um mesmo proponente, o edital 

não contesta esta situação, desde que nenhum inscrito seja prejudicado com essa dupla 

premiação. Com relação a inscrição no Mapa Cultural, não foi possível verificar as 

inscrições dos proponentes, pois a plataforma do mesmo estava fora do ar. Um dia antes, 

inclusive, proponentes relataram que não conseguiram fazer sua inscrição, pois o Mapa 

Cultural do Estado não estava abrindo. Em virtude desta eventualidade, a comissão 

resolveu estender o prazo para as inscrições no Mapa até a data do pagamento dos 

recursos, quando será analisada individualmente a situação de cada proponente aprovado. 

Se, até essa data os mesmos não conseguirem fazer sua inscrição na plataforma, 

sugerimos que seja respeitado o que diz o Edital 55/2021, no art. 6.1. Dias antes da 

publicação do edital, em uma reunião na Associação dos Municípios da Grande 

Florianópolis (Granfpolis), esse problema já havia sido relatado e foi sugerido que se 

adotasse outras formas de verificar se o proponente era relevante para a cultura do 

município. Por isso, o Edital 55/2021, referente a Lei Aldir Blanc, já previa no art. 6.1 

que, em caso de alguma impossibilidade de inscrição no Mapa Cultural de SC pelos 

proponentes, em tempo hábil, outro mecanismo de verificação de sua idoneidade como 

agente cultural de Águas Mornas seria utilizado. Sendo assim, adotamos o Inventário 

Cultural de Águas Mornas, que foi realizado anteriormente para servir de base para a 

implementação do Plano Municipal de Cultura, além de um portfólio com imagens e 

vídeos de cada proponente.  O plano de trabalho e o Edital previam 4 (quatro) prêmios 

para a área do “artesanato”. Porém, como houve apenas 2 (dois) inscritos e contemplados 

nesta área, o Comitê Gestor concluiu que seria injusto desclassificar um proponente 



completamente habilitado, quando haviam 2 (dois) prêmios sobrando, embora não fosse 

na área em que o mesmo se inscrevera. Sendo assim, os membros do Comitê Gestor 

sugeriram que um dos prêmios da área do artesanato fosse direcionado para a área do 

teatro e outro para a área da fotografia, embora o Edital contemplasse apenas 01 (um) 

prêmio na área de teatro e 02 (dois) prêmios na área de fotografia. A respeito deste 

assunto, os membros do Comitê concordaram que seria injusto desclassificar um 

proponente completamente habilitado e deixar 02 (dois) prêmios sobrando, sendo que 

esta decisão não alterou a quantidade total de prêmios estabelecida pelo Edital, nem seus 

valores individuais, e nenhum proponente inscrito ficou de fora do certame em virtude 

desta decisão. A Lei Aldir Blanc veio para beneficiar os produtores culturais e nós, como 

instrumentos de mediação, devemos nos orientar pelo melhor resultado para todos, e 

entendemos que, agindo dessa forma, não mudamos o propósito original do Edital 

55/2021. Apenas procuramos distribuir, com maior equanimidade possível, os recursos 

destinados ao fortalecimento dos nossos produtores culturais diante da pandemia da 

Covid-19. Sem nada mais a relatar, eu, Luiz José da Silva, lavrei a presente ata que, após 

lida e aprovada, vai assinada pelos membros do Comitê Gestor de Acompanhamento, 

Aplicação e Fiscalização do Edital 55/2021, presentes no local.   

 

Águas Mornas, 28 de outubro de 2021 
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