
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Ao 6º do mês de setembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se por teleconferência pelo link
permanente da sala de reuniões do CMPCF: https://meet.jit.si/sala_de_reunioes_CMPCF, para
Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, os seguintes
Conselheiros (a reunião ficará gravada no link dentro do canal do CMPC https://youtu.be/hZlFrVOmZ0Y):

Cristina Villar, Gabriel Pereira, Taty Américo, Marcio Fontoura, Daiane Dordete, Lucas Cimbaluk, Rodrigo
Cantos, Adriana Rosa, Rodrigo Rosa, Maria Helena Alemany Soares, Jerusa Mary, Bianca Kaiser, Edinéia,
Maurício Souza, Karen Kremer, Nathalie Soler, Cíntia Domit Bittar, Arthur Gomes.

Justificativas de ausência: Luciano Portela, Karin Serafin.

Convidados: Nado Gonçalves, Claudio Andrade, Arais Bernardo.

Secretária Executiva: Adelir Pazetto Ferreira.

I – Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h05min. A presidente Cristina deu boas vindas, explicou
a dinâmica da reunião, apresentou a ordem do dia e abriu para informes.

II -  Informes Gerais:

a) Cristina. Retorno da ELA com recurso específico para aplicação na cidade. Informado que serão feitos
investimentos para o Circo e Artes Visuais por meio da FUNARTE.

b) Cristina. Lançada a LAB2 online, por plataforma virtual, aplicativo Bússola Social com vídeo explicativo
da Fundação Municipal, alinhado para a busca ativa e dentro de setoriais. Aguardando errata da LAB2 dos
apontamentos que foram acatados.

III - Ofícios enviados: 0f. 37 - Publicação da Comissão da Conferência; Of. 38 - Planejamento da Unidade
do Rio Vermelho; Of. 38 A- Planos e Projetos da Lei Federal de Incentivo à Cultura; Of. 39 -Declaração; Of.
40 - Publicação de errata.

IV – Ordem do dia e encaminhamentos:

1. Aprovação das atas anteriores

Aprovadas integralmente.

2. Atualização da carta de incentivo da LIC / Unificação alvará para eventos culturais

Gabriel Pereira levanta algumas questões referentes às cartas de incentivo, como a necessidade de
constar o nome do superintendente, mudar o documento de solicitação de abertura de conta
bancária, na ideia de facilitar, diminuir a burocracia. Sobre a questão da unificação de solicitação de
alvará, ainda precisa demandar via conselho. Eventos atuais precisam de alvará da Cespe, Floram,
Bombeiros, Vigilância Sanitária e Polícia Civil, na praia ainda alvará da União, e cada uma delas é
separada das demais, seria uma importante ação a unificação dos alvarás, ou formas de facilitação.

https://meet.jit.si/sala_de_reunioes_CMPCF
https://youtu.be/hZlFrVOmZ0Y
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Encaminhamento: Gabriel fará a minuta do ofício do CMPC solicitando providências nesse sentido de
facilitação da solicitação de alvarás. Acatado pela presidente do CMPC.

3. Atualização sobre as pré conferências setoriais e conferência

Cristina faz um breve resumo. Organização dos eventos das pré conferências setoriais. Eventos
individuais por setorial, via plataforma do Sympla via Zoom até cem pessoas gratuitamente. Solicita
mobilização massiva para as inscrições dentro das setoriais. A participação é livre, mas via cadastro
para controle e legitimação dos participantes. Reuniões onde foram apresentados eixos temáticos
diferentes: diversidade, acessibilidade, economia criativa e retomada do setor pós pandemia,
tecnologia. A conferência será nos dias 20, 21 e 22 de Outubro no período matutino. 20 abertura, 21
eixos temáticos sendo 2 simultâneos 23 votação, homologação, metas.

4. Leitura da moção - Revitalização ala leste

Karen Kremer para leitura e aprovação da moção, para aprovar a moção para o Conselho passar a
assiná-la também, dando maior força que apenas a setorial. A mesma situação já foi apresentada em
várias situações. Moção de alerta e de recomendação via Fórum Setorial do Patrimônio, sobre a
substituição dos paralelepípedos presentes no entorno da Praça XV e o petit pavê aux em frente da
Igreja Matriz, entende o atual calçamento como memória da cidade e que deve ser preservado,
mesmo na revitalização. Reivindica o acesso ao projeto de revitalização e o tratamento transparente
sobre questões que envolvam a memória da cidade. Encaminhamento para o CMPC assinar
conjuntamente a outras entidades que já assinaram. Rodrigo Rosa afirma que o projeto não foi
sequer submetido aos órgãos de patrimônio responsáveis, o projeto está desamparado da aprovação
e avaliação dos entes públicos. Os conselheiros fizeram considerações, demonstrando preocupação
com a falta de cumprimento dos trâmites naturais dos processos de alteração de patrimônio.
Encaminhamento 1: CMPC assinar a moção. Aprovada por unanimidade. Encaminhamento 2:
denúncia para o MP, procurados Barragan. Cristina sugeriu os nomes da Karen e Rodrigo para fazerem
o encaminhamento ao MP com a terminologia correta e mais alguém para fazer uma mensagem para
a sociedade civil. Aprovado por unanimidade.

5. Convite para Reunião Ampliada em defesa da Escola Antonieta De Barros

Taty Américo retira a palavra convite, pois já passou o encontro, e compartilhou o encaminhamento
da reunião ampliada. Agradeceu os conselheiros que apoiaram e informou que o coletivo e demais
presentes votaram pela criação de 4 GTs, um para responder o email da UDESC sobre como está o
andamento do projeto, o segundo vai trabalhar um dossiê de todas as ações do coletivo, o terceiro
vai cuidar da parte técnica e o quarto vai ser de mobilização a nível estadual para fortalecer o
movimento em defesa da Escola.

6. Inclusão e participação da cultura negra e LGBTQIA+ na feira de cascaes

Taty e Arthur expuseram a preocupação com a falta de representação dessas duas
culturas na primeira edição da Feira de Cascaes, com implantação de ações afirmativas e
a importância se ter uma garantia de participação de artistas e profissionais das culturas
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negra e a LGBTQIA+ em todas as edições. Taty alega que a cultura negra já não está
representada no entorno da Praça XV e que a primeira edição deu maior enfoque à
cultura açoriana, alemã e gaúcha e destacou outras . Taty apontou outras iniciativas onde
falta a inserção e participação da cultura negra. Arthur alertou sobre a importância do
acolhimento dos profissionais LGBT que se constituem nas ruas por conta das dificuldades
de acessar outros espaços. Destacou a continuidade dessa discussão a partir das
conquistas desses setores nos Editais. Sugeriu como encaminhamento um diálogo com
organizadores da Feira e coordenadores da Fundação Franklin Cascaes. Cristina explicou
sobre a organização e que o formato foi por convite aos artistas e grupos culturais, alguns
se ofereceram de forma voluntária e para outras atrações teve cachê. Lembrou que ela
divulgou no grupo um espaço cedido ao Conselho, mas ninguém se prontificou a
participar. No início das tratativas e sem muitas coisas definidas a Fundação não abriu
mão do boi de mamão, das rendeiras e da cultura açoriana mas que isso não impede de
que tenha outras temáticas. Destacou que tem conversado muito com o Fábio sobre não
favorecer uma cultura em detrimento de outra, e que todas são relevantes mas é a favor e
sempre recomenda que contemplem a maior diversidade cultural, mas que não pode
pedir espaço para uma cultura e deixar a outra de fora. Não concorda com a política de
balcão e preza sempre para que a distribuição seja ampla. Informou que nem tudo é com
pagamento com cachê e que logo deve sair a licitação para escolha da empresa que irá
organizar a feira. Arthur entende que a Fundação Franklin precisa entender o momento que
vivemos e a necessidade de remunerar esses artistas que precisamos trabalhar e receber porque
é nosso trabalho. Edineia colocou no chat que vai levar as demandas sobre a Feira aos
coordenadores, Cristina achou válido e não houve manifestação dos demais conselheiros. Como
encaminhamento será recomendado que se contemple dentro das apresentações remuneradas o
setor LGBTQIA+ e cultura negra, aprovado por unanimidade. Arthur e Taty devem elaborar uma
minuta do documento que recomendem dentro do próprio edital em suas regras e termos que
contemplem o setor através de ações e políticas afirmativas e inclusivas.
.

7. Acervo do Museu do Carnaval Hilton da Silva, o Lagartixa, o Museu do Carnaval de Florianópolis.

Adriana Rosa traz novamente o tema ao CMPC, o Fórum da Cultura Popular debateu o
desaparecimento do acervo do carnaval, junto à casa da memória foi informado que a Fundação não
possui informações sobre o museu do carnaval e seu acervo, a responsabilidade era da secretaria de
turismo, foi encaminhado email mas ainda não há resposta. O acervo do lagartixa estava sob tutela
do município de Florianópolis, entre 2010 e 2011 ficou na Casa de Câmara e Cadeia onde, devido à
obras, foi remanejado para o museu da Comcap, e deveria chegar até a passarela, mas não chegou a
ser recebido na passarela, não permaneceu no itacorubi por falta de espaço e foi devolvido para a
prefeitura, mas não se sabe do destino a partir daí. são caixas, fotos, troféus do acervo e da
preservação histórica do carnaval de Florianópolis. Adriana coloca que gostaria de receber o retorno
da secretaria de turismo sobre o que aconteceu com este acervo. Cris colabora que a secretaria do
turismo não tem respondido a comunicação institucional do CMPC. Propõe enviar ofício à secretaria
de turismo para saber quem era o último tutor do acervo. Propõe uma campanha pública sobre onde
está o acervo. Solicita o encaminhamento da carta para o CMPC para que a secretaria executiva
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encaminhe via Conselho para a secretaria de turismo e os demais órgãos necessários a demanda de
localização do acervo.

8. Cadastro da Cultura

Gabriel Pereira traz a pauta para entendimento do ponto em que estamos no objetivo de ter um
cadastro da cultura no município. Ano passado se reativou o IDCult mas novamente está paralisado
esse convênio. Novamente não sabemos o número de trabalhadores da cultura em Florianópolis,
propõe perguntar ao superintendente da FCFFC o que vai ser feito. Cris Villar lembra que não havia
interesse na época da FCFFC de fazer este cadastro, por falta de entendimento da importância desses
indicadores. Propõe trazer o tema na conferência de cultura, além de encaminhar o questionamento
de imediato sobre o esclarecimento e quais cadastros estão sendo realizados pela FCFFC que
atendam à LGPD (lei geral de proteção de dados). Encaminhamento: pedido de esclarecimento e
moção de atenção sobre a importância de dados e cadastro.

9. Apresentar a criação do Fórum do Boi de Mamão (inversão de pauta: Pauta número 1.1)

A presidente do CMPC fez a leitura da carta e do comunicado de reunião do novo Fórum. Claudio
Andrade, representante do movimento organizado, faz uso da palavra para explicar a necessidade de
organização do grupo e das conquistas de resultados positivos da organização participativa. Nado
Gonçalves reforça a força da brincadeira do boi de mamão como cultura popular, como resistência
política, se propondo também a repercutir o campo educativo da manifestação cultural. Adriana Rosa
representante da setorial da cultura popular se coloca favorável à criação da setorial do boi de
mamão, sendo um setor na sua opinião extremamente organizado e envolvido nas questões culturais,
e que vai somar nas deliberações do Conselho. O encaminhamento será a emissão de parecer do
CMPC pela conselheira Adriana Rosa para apreciação e aprovação na próxima reunião. Em outubro,
sendo formado/instituído o Fórum, na conferência já serão homologados os representantes e as
metas do novo Fórum Setorial do Boi de Mamão. Encaminhamento para apreciação e homologação
na próxima reunião ordinária.

Cristina Villar de Souza
Presidente – CMPCF

Tatiana Ap Américo
Primeira Secretária

Marcio Fontoura
Segundo Secretário

Adelir Pazzeto
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Secretária Executiva


