
                                                                 

CMPCF/ OF. Nº  010/2020

  Florianópolis,  19 de março de 2020

RECOMENDAÇÃO 002/2020

Exmo Sr.,
GEAN LOUREIRO
Prefeito Municipal de Florianópolis

Nesta

Com os cumprimentos do Conselho Municipal de Política Cultural de
Florianópolis – CMPCF, vimos, por meio deste:

Considerando o DECRETO Nº 515, DE 17 DE MARÇO DE 2020 Declara
situação  de  emergência  em  todo  o  território  catarinense,  nos  termos  do
COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências.

Considerando o DECRETO N. 21.347, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Que
altera o  DECRETO N. 21.340, DE 2020, que dispões sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente  da  infeccção  humana  pelo  novo  COVID-19  e  dá  outras
providências.

Recomendamos  que  sejam  tomadas  medidas  para  amenizar  os
impactos  econômicos  na  produção  cultural  de  Florianópolis  devido  à
pandemia do Covid-19, sendo elas:

1) Auxílio financeiro, bolsa emergencial;

2) Fornecer  cestas  básicas  aos  trabalhadores  de  cultura  necessitados

caso a situação se perdure por mais de 30 dias;

3) Isentar impostos de IPTU, Coleta de Lixo e ISSQN de espaços privados

de cultura e dos trabalhadores da área cultural comprovada; 

4) Fornecer linhas de crédito por meio do Banco do Empreendedor de

maneira simplificada e sem avalista, determinando tramitação 100%

eletrônica,  sem  assinatura  presencial  de  contrato  e  cheques

conforme orientações de não circulação

5) Criar edital para compra de apresentações, experiências e visitações

digitais;

6) Criar edital de compra de espetáculos e oficinas de pequeno e médio

por  meio  de  um  Fundo  emergencial  a  serem  executados  após  a

extinção dos riscos da pandemia. 
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7) Articular  juntamente  com  a  Secretaria  de

Educação, recursos para compra de espetáculos e oficinas para as

escolas do município.

8) Criar  edital  de  ocupação  de  equipamentos  públicos  como  teatros,

cinemas, galerias sem cobrança de locação e com possibilidade de

cobrança de bilheteria para momento pós pandemia;

9) Garantir  o  lançamento  do  Fundo  Municipal  de  Cultura  de  2020
conforme previsto em Lei, fomentando e garantido a retomada após a
situação de emergência. 

Recomendamos  que  a  Prefeitura  de  Florianópolis  auxilie  na
interlocução  com  outras  instâncias  governamentais  para  que  possamos
amenizar esta grave crise no setor cultural como isenção ou prorrogação
dos vencimentos de taxas de água e luz, seguro desemprego, criação de
programas estaduais e federais.

Sem  mais  e  contando  com  o  pronto  atendimento desta
recomendação,  para que possamos contribuir  com a cultura  da cidade de
Florianópolis,  antecipadamente agradecemos,  reiterando protestos  da mais
elevada consideração.

Cordialmente,                                                                    

 

          

Cristina Villar de Souza

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis
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Com os cumprimentos do Conselho Municipal de Política Cultural de
Florianópolis – CMPCF, vimos, por meio deste:

Considerando o DECRETO Nº 515, DE 17 DE MARÇO DE 2020 Declara
situação  de  emergência  em  todo  o  território  catarinense,  nos  termos  do
COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências.

Considerando o DECRETO N. 21.347, DE 16 DE MARÇO DE 2020. Que
altera o  DECRETO N. 21.340, DE 2020, que dispões sobre as medidas para
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12) Articular juntamente com a Secretaria de
Educação, recursos para compra de espetáculos e oficinas para as
escolas do município.

13) Criar  edital  de  ocupação  de  equipamentos  públicos  como
teatros,  cinemas,  galerias  sem  cobrança  de  locação  e  com
possibilidade de cobrança de bilheteria para momento pós pandemia;

14) Isentar impostos de IPTU, Coleta de Lixo e ISSQN de espaços
privados de cultura e dos trabalhadores da área cultural comprovada;

15) Fornecer linhas de crédito por meio do Banco do Empreendedor
de  maneira  simplificada  e  sem  avalista,  determinando  tramitação
100% eletrônica, sem assinatura presencial de contrato e cheques;

16) Auxílio financeiro, bolsa emergencial;
17) Cestas básicas aos trabalhadores de cultura necessitados caso

a situação se perdure por mais de 30 dias
18) Garantir o lançamento do Fundo Municipal de Cultura de 2020

conforme previsto em Lei, fomentando e garantido a retomada após a
situação de emergência. 

Recomendamos  que  a  Prefeitura  de  Florianópolis  auxilie  na
interlocução  com  outras  instâncias  governamentais  para  que  possamos
amenizar esta grave crise no setor cultural como isenção ou prorrogação
dos vencimentos de taxas de água e luz, seguro desemprego, criação de
programas estaduais e federais.

Sem  mais  e  contando  com  o  pronto  atendimento  desta
recomendação,  para que possamos contribuir  com a cultura  da cidade de
Florianópolis,  antecipadamente agradecemos,  reiterando protestos  da mais
elevada consideração.

Cordialmente,

 

          

Cristina Villar de Souza

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis
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