
DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE PRÊMIOS DOS RECURSOS DA LEI ALDIR 

POR CONTA DA LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, ALGUMS ITENS DA PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DOS PREMIADOS, NO EDITAL 55/2021, NÃO SERÃO DIVULGADOS. PARA ACESSAR 

ESSES DOCUMENTOS FAVOR ENTRAR EM CONTRATO ATRAVÉS DO SEGUINTE E-MAIL: 

cultura@aguasmornas.sc.gov.br   

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA DOS PREMIADOS COM RECURSOS DA LEI 

ALDIR BLANC, ATRAVÉS DO EDITAL 55/2021, NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS 

 O Edital 55/2021 teve como finalidade premiar os artistas, músicos, artesãos e 

produtores do audiovisual do município de Águas Mornas, distribuindo entre eles dez prêmios, 

que ficaram distribuídos da seguinte forma: dois prêmios na área da música; três prêmios na 

área da fotografia; dois prêmios na área do artesanato; dois prêmios na área do teatro e um 

prêmio na área do audiovisual (vídeo).  

As contrapartidas dos proponentes contemplados com a Lei Aldir Blanc, através 

do Edital 55/2021, foram realizadas de 18 de dezembro de 2021 a 18 de maio de 2022, 

em eventos municipais e nas escolas do município. Esse prazo foi necessário devido à 

terceira onda da Covid-19, que impediu que o município realizasse eventos com público 

durante os meses de janeiro, fevereiro e março, por conta do grande número de casos 

confirmados no município diariamente, sendo que houve dias em que foram registrados 

quase 100 casos confirmados de infecção pelo Coronavírus, durante esse período, o que 

impediu a realização das atividades previstas dentro do prazo de 4 meses. A cláusula 

décima segunda do Termo de Compromisso, que trata dos “prazos e datas”, em seu 

inciso primeiro diz que “Os prazos e datas constantes na tabela do anexo III, do Edital 

55/2021, poderão sofrer alterações de acordo com a necessidade que vier a surgir”.  

 Na área da música houve duas propostas aprovadas, com a possibilidade de cada 

proponente fazer até cinco apresentações em eventos públicos, sendo que os 

proponentes contemplados foram, Leandro Kirchner e Bruno Leonardo Martins. Suas 

apresentações foram executadas em três eventos realizados pela prefeitura de Águas 

Mornas, sendo que o primeiro deles ocorreu no dia 18 de dezembro de 2021, quando 

foi comemorado o “aniversário de 60 anos do município”, e o mesmo foi realizado na 

Praça José Adão Lehmkuhl. Na oportunidade, Bruno Leonardo Martins cumpriu duas de 

suas apresentações, perfazendo um total de duas e meia de apresentação. O 

proponente Leandro Kirchner também se apresentou nesse mesmo evento e também 

cumpriu duas das cinco apresentações previstas, evitando que o município tivesse que 

contratar músicos extras para essa festividade. O segundo evento, com apresentações 

musicais dos proponentes aprovados pela Lei Aldir Blanc, a “Festa do Trabalhador”, em 

comemoração ao Dia do Trabalho, foi realizado no dia 30 de abril de 2022, na Praça José 

Adão Lehmkuhl, quando Leandro Kirchner efetuou duas apresentações seguidas, de 

uma hora e quinze minutos cada. O terceiro e último evento público com a participação 

dos proponentes da área da música foi o “13º Encontro Municipal de Mulheres”, 

realizado no dia 18 de maio de 2022, no Salão de Eventos da Igreja Sagrado Coração de 

Jesus, na sede do município, e organizado pela prefeitura municipal. Nesse evento, 
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Bruno Leonardo Martins, cumpriu três de suas apresentações, de uma hora cada, e 

Leandro Kirchner contribuiu com mais uma apresentação, totalizando cinco 

apresentações. Esse evento era para ter sido realizado no mês de março de 2022, 

preferencialmente no dia 08, porém, em função do grande número de infectados pela 

Covid-19, causados pela variante Ômicron, o mesmo foi cancelado e transferido para o 

mês de maio de 2022.     

 Na área do artesanato foram contemplados dois artesãos: Raquel Cavalheiro 

Flores e Márcio Gomes da Silva. As contrapartidas dos mesmos foram realizadas em três 

eventos promovidos pela prefeitura municipal, sendo eles, o Primeiro Seminário de 

Turismo, realizado no dia 20 de abril de 2022, no auditório do Águas Mornas Palace 

Hotel, momento em que foi feita a apresentação do Plano Municipal de Turismo do 

município, e onde ambos os artesãos compartilharam com o público presente, sua 

experiência na área da confecção e pintura de cerâmica, no caso da contemplada, 

Raquel Cavalheiro Flores e no artesanato de madeira, desenvolvido pelo artesão Márcio 

Gomes da Silva. O segundo evento em que os dois contemplados na área do artesanato 

expuseram, foi durante a “Festa do Trabalhador”, realizada no dia 30 de abril de 2022, 

na Praça José Adão Lehmkuhl e no dia 18 de maio de 2022, durante o “13º Encontro 

Municipal de Mulheres”, realizado no Salão de Eventos da Igreja Sagrado Coração de 

Jesus, localizado na sede do município.   

 Na área do teatro foram distribuídos dois prêmios e os contemplados foram: 

Janine Helene Herter e Lucas Costa. As contrapartidas de ambos foram realizadas da 

seguinte forma: Janine Helene Herter fez suas apresentações nos seguintes eventos: 

Primeiro Seminário de Turismo, realizado no dia 20 de abril de 2022, no auditório do 

Águas Mornas Palace Hotel, com a peça “A vida da Luizinha”; outras duas apresentações 

foram realizadas no dia 30 de abril de 2022, durante a “Festa do Trabalhador”, e a quarta 

apresentação foi feita durante o “13º Encontro Municipal de Mulheres”. O artista Lucas 

Costa fez suas apresentações nos dias 28 e 29 de abril de 2022, durante a “Semana da 

Literatura”, nas escolas municipais de Santa Cruz da Figueira e Fazenda Ressurreição, 

com a peça “Visconde de Sabugosa”, e contemplou crianças do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental.   

 Na área do audiovisual foi contemplado um proponente: Thiago Cerutti. E sua 

contrapartida foi produzir um vídeo institucional, destacando as belezas naturais, 

históricas, religiosas, culturais e artesanais do município de Águas Mornas, e o mesmo 

estará disponível nas redes sociais do município, com o objetivo de divulgar o potencial 

turístico do município. Em contrapartida também foram cedidos à prefeitura os direitos 

de uso do mesmo por tempo indeterminado.  

Na área da fotografia foram contemplados três proponentes: Caroline Martins, 

Leandro Schmitt e Lucas Costa, e cada um eles foi orientado a apresentar um book com 

no mínimo 30 imagens de diversos segmentos turísticos, históricos, religiosos e culturais 

do município de Águas Mornas. Os direitos das imagens desses trabalhos, como o de 

exibição e publicação, foram cedidos à prefeitura de Águas Mornas, por tempo 

indeterminado, para que a mesma faça um trabalho de divulgação do seu turismo, nas 



redes sociais do município, tais como Instagran, Facebook e Site e também em material 

impresso. Os fotógrafos foram orientados a visitar todas as comunidades do município 

para fotografar as melhores paisagens e construções que enaltecem nossas riquezas 

naturais, históricas, religiosas e culturais. 

Em consequência da forte onda da variante Ômicron, que atingiu todo o país e 

também o município de Águas Mornas, principalmente nos meses de fevereiro e março, 

além de termos tido a necessidade de mais alguns dias para cumprir todas as 

contrapartidas dos proponentes aprovados, na área da música, que teve um maior 

número de apresentações, houve a necessidade de serem realizadas duas 

apresentações em um mesmo evento, o que não prejudicou o objetivo da contrapartida, 

pois as mesmas foram acrescidas de 100% de seu tempo, e ainda evitou que a prefeitura 

tivesse que contratar músicos extras para preencher todo o espaço do evento que foi 

dedicado à música, ressaltando e valorizando o que diz o Edital em seu inciso 4.1.4, onde 

fala do princípio da economicidade.  

Ao final da realização das contrapartidas, todos os nove contemplados 

apresentaram um relatório de suas atividades, conforme previsto no Edital 55/2021, 

descrevendo a proposta de contrapartida, as metas, os objetivos e o público atingido, 

período e tempo de execução de suas atividades.  

Destacamos que todas as atividades dos contemplados, foram divulgadas com 

antecedência e realizadas presencialmente; e foram registradas em vídeos, imagens e 

posteriormente divulgadas nas redes sociais da prefeitura, para a comprovação das 

atividades previstas. Lembramos, também, que todo o processo de realização e 

execução do Edital 55/2021, encontra-se registrado nos arquivos da Secretaria 

Municipal de Esportes, Cultura e Turismo de Águas Mornas (Casa da Cultura), para 

eventuais necessidades de comprovação de execução dos objetos do referido edital.  

 

Águas Mornas, 24 de junho de 2022. 

 

Comitê Gestor de Acompanhamento, Aplicação e Fiscalização do Edital 55/2021 
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