
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Ao 19º do mês de julho de dois mil e vinte e um, reuniram-se por teleconferência, para Assembleia
Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, os seguintes Conselheiros:

Alexandre Peres de Pinho
Arthur Rogoski Gomes
Bianca Kaizer de Oliveira
Claudia Roberta Yumiko Tristao
Cristina Villar de Souza
Edinéia Vagner
Jerusa Mary Pereira
Karen Kremer
Lucas Cimbaluk
Maria Helena Alemany  Soares
Marte Cultural
Maurício Tietboehl Nascimento e Souza
Nathalie Soler
Patrick Almeida Cavalheiro
Rui Luis Stanzani Rodrigues Lapa
Tania Denise da Silva Meyer
Tatiana Aparecida Américo

Justificativa:
Daiane Dordete
Cíntia Domit Bittar

Secretária - Mariane Ventura

I – Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h00min. A presidente Cristina deu boas vindas, explicou
a dinâmica da reunião e apresentou a ordem do dia.

II - Informes Gerais: Cristina informou sobre o encerramento das eleições do Conselho Estadual de
Cultura e destacou a importância da participação de alguns conselheiros das setoriais e região nesse
momento estratégico em que se trata da segunda edição da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo além das
políticas e novas implementações de Leis. Sobre a Lei Aldir Blanc, a minuta do edital está finalizada e
aprovada aguardando os encaminhamentos do Governo Federal, inteirou que como o Conselho teve
vitória sobre a pauta de isenção da obrigatoriedade das CNDs para acessar os editais teremos tempo de
fazer os devidos ajustes antes do lançamento. Agradeceu aos vereadores Marquito, Carla Ayres e ao
Superintendente da Fundação Catarinense de Cultura, Fábio Botelho por todo empenho. Cristina passou a
palavra para o Gabriel, que informou sobre as novas publicações no diário oficial: novas composições na
setorial de contação de história, produção cultural, Fundação Catarinense de Cultura, Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Florianópolis, Secretaria do Continente e Secretaria da Educação. Informou também o Decreto que
nomeou sua pessoa como vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura e nomeação na Secretaria da
Assistência Social. Não foram localizadas publicações da setorial do Patrimônio e Mariane ficou de
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verificar e solicitar que a Fundação Catarinense de Cultura faça uma nova publicação com data retroativa.

III - Ofícios enviados

09/06/2021 Projeto de Lei que veda a retenção de descontos -Carla Ayres
14/06/2021 Convite e solicitação de informações - FCFFC
18/06/2021 Recomendação do CMPCF para a Lei Aldir Blanc - FCFFC
05/07/2021 Cestas Básicas para Cultura - FCFFC

Moção de aplausos - 23/06 - Luciane Carminatti

IV – Ordem do dia e encaminhamentos:

1. Apresentação sobre cultura LGBTQIA+: Arthur Rogoski Gomes, conselheiro da setorial LGBTQIA+
apresentou-se e em seguida falou da sua formação e profissão e descreveu o que é a cultura
LGBTQIA+ e sobre a sigla que vem cada vez mais em transformação. Trouxe personalidades
importantes da cultura dos anos 90 como a Vera Verão e manifestações como bailes de vogue, a
dança, o transformismo e a parada LGBTQIA+ que movimenta grande público e também a economia.
Falou rapidamente sobre a origem do dialeto próprio. Apresentou o mapeamento do mês de Maio de
2020 dos trabalhadores desse segmento. Provocou uma reflexão perguntando se a cultura LGBTQIA+
é cultura popular, abordou sobre os corpos que não ocupam determinados lugares por conta das
tradições que determina uma única identidade cultural que é branca, colonizadora e eurocêntrica.
Arthur apresentou alguns números e trouxe informações de que esse é o público que mais frequenta
os espaços culturais, a Parada Gay movimenta mais de 400 milhões (dados de 2016). Falou sobre a
falta de representação do segmento em editais municipais como o edital Elisabete Anderle, no Fundo
Municipal e FUNCINE. Somente a Lei Aldir Blanc de 2020 e a categoria LGBTQIA+ do SCculturaemcasa
abarcaram esses trabalhadores. Finalizou solicitando apoio das setoriais e mais parceria das
Instituições como Fundação Franklin Cascaes, Fundação Catarinense de Cultura e do Conselho
Estadual de Cultura e o poder público, convidou todos os presentes que são agentes de cultura
lembrar das expressões não representadas nesses espaços de poder. Afirmou que a demanda é de
todas as pessoas que acreditam na cultura enquanto espaço de transformação. Cristina parabenizou e
agradeceu a apresentação e solicitou apoio em todas as lutas de culturas oprimidas. Gabriel pediu a
palavra, parabenizou a apresentação e solicitou mais esclarecimentos sobre a inclusão dos
trabalhadores LGBTQIA+ em editais. Arthur informou que é sobre validação e legitimação das
expressões artísticas com essa temática sem que seja preciso boicotar ou censurar seus projetos.
Cristina falou da grande demanda que a cultura popular abarca, da disputa e opressão das minorias
que acabam não sendo minorias mas que disputam com todas as outras culturas por isso a
importância das pessoas LGBTQIA+ nas comissões de avaliação de projetos. Gabriel, apontou a
pergunta do Pinho no chat que questiona se a solicitação é sobre uma parte do recurso do edital para
os trabalhos da comunidade LGBTQIA+. Arthur, afirmou que cota parece que é um tirar a culpa sobre
algo, porém espaços de cotas são legítimos e finalizou dizendo que a mudança vai depender da
gestão de editais que precisam ser mais específicos e divididos em categorias de forma que política
pública que seja efetiva para todos que compõem a comunidade LGBTQIA +. Adriana, parabenizou a
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apresentação, relatou que já acompanha o movimento há algum tempo e destacou a importância do
segmento no carnaval. Falou da complexidade da cultura popular e ressaltou que nosso Conselho é
de ponta por já ter essa cadeira que deveria ter espaço em todos os demais conselhos em todo Brasil.
Enfatizou a diferença entre cultura popular e suas diversidades (a cultura LGBTQIA+ como mais uma
manifestação dentro desse guarda chuva) e cultura popular e qual é essa diversidade e o que
compreende essa palavra e toda sua complexidade. Sugeriu uma conversa com o Conselho Estadual
de Cultura, para alteração entre cultura popular e suas diversidades incluindo a cultura LGBTQIA+.
Ressaltou que se a questão for diversidade enquanto LGBTQIA+ e por ser tão amplo o recurso deveria
ser maior. Finalizou apoiando a legitimidade da luta não só da comunidade LGBTQIA+ mas também da
comunidade negra e indigena. Arthur, concordou com Adriana e destacou que a diversidade não
respalda a diversidade porque temos tantas diversidades como étnica, religiosa, etc. Quando se fala
em diversidade se coloca todos no mesmo saco como se todos fossem iguais isso acaba
inviabilizando. No edital Elisabete Anderle, por exemplo, a diversidade não é diversa, não resguarda a
participação da comunidade LGBTQIA+. Ficou aberto para novas discussões e encerrou afirmando
que cultura é muito mais do que se pode imaginar, não é só isso que nos impõem. Cristina, agradeceu
e finalizou explicando que essa discussão partiu da ausência da cadeira específica no Conselho
Estadual de Cultura. Afirmou que a nível municipal o conselho vai sempre batalhar pela participação
da comunidade LGBTQIA+, a questão de cotas ainda devem ser amplamente discutidas, mas que
sempre terão voz e vez nesse espaço.

2. Conferência de Cultura: Cristina apresentou o grupo de trabalho da conferência informou que a
comissão é paritária com conselho e Fundação Franklin Cascaes. Como a nomeação não saiu mas já
estão pensando em uma proposta que não está fechada ainda. Destacou a importância do evento
pois também irá indicar, eleger e nomear novos representantes para o próximo ano. A conferência
será no formato online e acontecerá nos dias 08 e 09 de outubro, a plataforma será definida pela FCC
e transmitida pela TV Câmara para o grande público. Citou os três eixos pensados para a conferência
que são:

● Diversidade cultural e corpos dissidentes negligenciados;
● Acessibilidade cultural - aspectos diversos para tornar a cultura acessível a todos;
● Economia da cultura - impactos económicos e sociais no setor cultural em decorrência da

pandemia a visibilidade do setor cultural e seus indicadores econômicos.

Inicialmente o grupo irá trabalhar no regimento interno da conferência, com todo cuidado para
evitar invasões do nosso setor com objetivos alheios aos da política pública. O regimento irá
definir a forma de escolha dos conselheiros, apesar de ser democratico de qualquer cidadão pode
participar existem formas de validar como por exemplo: experiência no setor, indicação das
setoriais. Alertou ainda que como a votação será online tudo pode acontecer. Serão reservados
espaços para palestrantes que irão abordar as temáticas citadas acima. Karen, enfoque viés dois
pontos a cadeia produtiva da cultura como propulsora do desenvolvimento econômico pós
pandemia parece a mesma coisa mas um tema vê o lado negativo o outro resgata o que tem de
bom busca soluções mas tudo é questão de economia só definir. Sobre a eleição da votação,
gostaria de poder votar em várias cadeiras e soube de várias pessoas com o mesmo desejo.
Cristina vai levar a votação presencial todos votam mas que a considerações serão levadas para o
grupo de trabalho e que isso ajuda nas preocupações. iNscrição e participação é livre não é só que
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trabalha mas quem consome, gestor cultural participam es então tem outros caminhos para
legitimar os verdadeiros representantes da cultura. Karen Serafim, fazendo paralelo com a
conferência presencial e por sua experiência, tem preocupação com a legitimidade não só com
invasores, mas acredita que tem haver algo que amarre a participação na conferência para votar
em todos os setores. Atentou para vulnerabilidade no processo de votação. Cristina comentou que
também tem a mesma preocupação em relação a votação. Karen Serafim acredita que deve ser
convite aberto a todes e não ir pelo lado da vedação. Cristina, falou da participação e presença na
conferência. Karin acredita que deve ter lista de presença no início. Tania perguntou no chat sobre
a assessoria jurídica, Cristina informou que a comissão se reunirá com a Fundação e Jurídico irá
acompanhar e finalizou o item solicitando que todos anotem a data da conferência para se
organizarem.

3. Pré conferência das setoriais, cronograma e planos setoriais: Cristina informou sobre o plano
setorial, que é como se fosse o plano municipal de cultura, mas as demandas de cada e que só assim
se consegue atingir as demandas específicas. Será disponibilizado um cronograma para suas
pré-conferências, cada conselheiro escolhe data e horário para iniciar o trabalho que é uma lista de
dez ou vinte demandas da setorial. Alertou para o cumprimento de prazos e entregas de documentos.
Karin, acha importante a organização e boa estratégia para reunir as pré-conferências em um
período, questionando sobre o ponto de partida e sobre utilizar o que já tem construído. Cristina
quem ainda não fechou o plano esse deve ser votado em plenária e fazer um tutorial de conduzir
suas reuniões, mas a ideia é que cada conselheiro e suplente coordene com relator e presidente das
demandas que podem ser dez metas setoriais. Karen pelo no chat alertou sobre termos uma data
limite para entregar o nome dos futuros candidatos tempo de fazer as pré conferências com calma
para que o processo de candidatos seja Cristina informou que o formulário será enviado no decorrer
da semana, a divulgação será padrão. A fundação irá criar a identidade visual e isso entra no pacote.
Agradeceu a presença de todos, todas e todes em especial ao Arthur pela apresentação, informou a
próxima reunião ordinária que será em agosto. Solicitou para pensarmos em nomes de palestrantes.

VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 20h30min e eu, Tatiana
Américo, lavrei a presente ata acompanhada da presidente do CMPCF.

Cristina Villar de Souza                                                             Tatiana Américo
Presidente – CMPCF                                                             Segunda Secretária


