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Ao décimo primeiro dia do mês de março de dois mil e dezenove, reuniram-se na Casa da 
Memória, Centro, Florianópolis/SC, para uma Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de 
Cultura de Florianópolis, os seguintes Conselheiros: Márcio Fontoura, Antonio Malachovski, 
Anderson Abreu, Marcelo Seixas, Letícia Saidy, Karina Collaço, Márcia Battistella, Elaine Sallas, 
Patrícia Amante, Karina Baseggio, Gabriel Pereira, Caroline Mariga, Teresa Collares, Janete 
Seidler.Justificaram ausência: Lunardi Moraes, Fábio Garcia, Silvia Conceição Blasi, Júlia Callado, 
Khalid Prestes, Lieza Neves, Zélia Sabino, Lucas da Rosa, Carolina Nunes, Karla Ferreira Knierim. 
Ausentes: Waleska De Franceschi, Eduardo Loch, Alisson Motta, Denilson Antonio, Maria Lucia 
de Paula Hermann. Presentes também: Adelir Pazetto Ferreira (Secretária Executiva), Carina 
Zagonel, Paula Freitas, Maria Rosa Ferraz Themer e Gabriela de Souza Guedes (participantes da 
sociedade civil). 

I – Abertura da Sessão: A assembleia foi presidida por Márcio Fontoura e iniciou às 19h20min. 
Márcio abriu para os convidados se apresentarem. Carina Zagonel, articuladora do armário 
coletivo de Florianópolis assumirá a cadeira da moda substituindo Letícia Saidy, a qual se 
despediu. 

 II - Aprovação da ata: Foi aprovada e assinada a ata de Assembleia Ordinária de fevereiro. 

III – Informes: A Sala do Conselho será no térreo da Casa da Memória, será a mesma sala do 
Funcine e do Fundo de Cultura. Márcio Fontoura falou sobre o edital cultural realizado ano 
passado com 800 mil, mas que 400 mil já estavam no Fundo e que este ano há apenas 78 mil 
reais de reserva. A prefeitura terá que bancar 100% do valor já que ano passado só aportou 
parte do recurso. Márcio Fontoura falou que o prefeito garantiu esforço e empenho para a 
garantia do edital do Fundo e do Funcine para o corrente ano, e que também houve uma 
reunião entre representantes da Setorial do Audiovisual e da FCFFC. Foi falado também sobre o 
exagero de violência na zona leste, para que haja medição preventiva do barulho gerado pelos 
bares antes que haja atuação e intimidação dos bares por parte da polícia. Maria Rosa Themer 
falou sobre ameaça de apreensão de equipamentos musicais por parte da polícia e defendeu 
que haja uma defesa da atividade cultural. Márcio Fontoura falou sobre a importância da 
regulamentação da utilização destes espaços. O MP pediu 90 dias para regulamentação desta 
lei e que o Conselho será chamado para contribuir nessa elaboração. Marcelo Seixas falou que 
já existe uma lei para regulamentação destes espaços que trata de manifestação cultural. Na 
Lei Nº 7970/09 há cobrança de taxas para ocupação. Maria Rosa Themer sugeriu criar meca-
nismos para facilitar a utilização dos espaços. Márcio falou de um projeto com o IPUF específico 
para a zona leste no plano diretor para estar atento a esta lei. Caroline Mariga falou sobre 
ocupação específica dos espaços públicos para o audiovisual que deveria ser pensado em 
conjunto com a setorial. Marcelo Seixas sugeriu convidar os municípios vizinhos para aderir ao 
Fórum eletivo do CEC, o qual ocorrerá no dia 25/03/19, às 19h, no Teatro da UBRO. Há uma 
comissão para preparação da Conferência Municipal que e está reunindo-se quinzenalmente. 
Ofícios enviados: 01/19: Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SeCult – solicitando uma 
sala para atender as demandas do Conselho (atendido); 02/19: CEC - solicitando informações 
sobre a Conferência Estadual de Cultura (não respondido); 03/19: CEC – solicitando 
informações sobre providências quanto ao abuso da força da polícia militar (não respondido); 
04/19/circ.: SeCult, prefeito, MP, IPUF e FCFFC – regulamentação da lei 7870/09 (não 
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respondido); 05/19: Câmara – solicitando plenarinho para reunião sobre os conflitos da zona 
leste (cancelado); 06/19: SeCult – convidando Secretário para participar da mesa diretora (não 
respondido); 07/19: Prefeito – solicitando reunião para tratar do Fundo, regulamentação lei 
7879/09 e Funcine (realizada); 08/19: FCFFC – solicitando espaço ao Fórum ao processo eletivo 
do CEC – 25/03, 19h na UBRO (aceito); 09/19: Prefeito – Solicitando estagiário para atender ao 
Conselho (não respondido); 010/19: nulo; 011/19: IFSC – solicitando novo indicado, (resposta 
por e-mail); 012/19: Prefeito – Sobre as ações policiais, requerendo contato com Governador 
(não respondido). Ofícios recebidos: 08/19: Vereador Lino Peres – solicitando manifestação 
acerca de “expressão cultural de caráter popular”; 01/19: FCFFC – solicitando indicação de 02 
representantes da área de Artes Visuais para a Comissão Consultiva dos espaços expositivos; 
059/19: IGEOF – indicando Lunardi Moraes e Alexandre Jesus; 06/19: Casa da Memória (FCFFC) 
– convidando Setorial de Humanidades para reunião no dia 29/03, às 14h, na Casa da Memória. 
01/19: Setorial de Moda – indicando Carina Zagonel e Carine Camargo; 06/19: Casa da Memória 
(FCFFC) 

IV- Ordem do dia: 

1. Avaliação do Plano de Ação do Conselho de Cultura de 2018 e proposta para 2019: Não foi 
realizada a formação e a capacitação dos conselheiros para o fortalecimento e construção dos 
Planos Setoriais. Sugestão de encaminhamento: organizar ementas de formação pelo conselho 
e oficiar a FCFFC sobre a necessidade de ofertar estas oficinas. Além disso, criar uma comissão 
de formação para que a mesma possa propor os instrutores/formadores e os temas das ofici-
nas. Em relação ao edital de cultura, não foi nada direcionado no mesmo para a cultura popu-
lar, cultura indígena e cultura negra. Mas, apenas, a cultura açoriana.  Sugestão de encaminha-
mento: contemplá-las impreterivelmente. As alterações das leis precisam de um tempo a mais 
para realizar. Sugestão de encaminhamento: inserir estas questões no plano de formação.  
Encaminhar/sugerir mais políticas públicas de cultura que estejam para além dos editais.  
Solicitar à FCFFC que apresente o planejamento estratégico para 2019 ao conselho para que o 
mesmo possa propor e deliberar juntamente com a Fundação. Levantou-se como aspecto 
positivo das ações de 2018 a abertura de diálogo por parte da prefeitura com o Conselho.  
Propostas para 2019: Sugeriu-se que o plano de ação de 2019 seja enviado a todos os conse-
lheiros para que os mesmos venham para a próxima reunião com as sugestões. Além disso, 
sugeriu-se que na próxima reunião seja apresentado pela Superintendente da FCFFC o plane-
jamento estratégico da fundação para 2019. 

 2. Reunião de regulamentação da lei 7970/2009: Criar uma comissão do conselho, represen-
tados por Marcelo Seixas, Karina Bassegio, Elaine Sallas e Márcio Fontoura. Além disso, Maria 
Rosa Thomaz e Gabriela de Souza Guedes. Foi sugerido também o nome da Silvia Conceição 
para fazer parte da comissão, apesar de não estar presente.  

 3. Discussão dos pareceres sobre definição de práticas culturais de caráter popular e sobre as 
"Benzedeiras": Sobre as "Benzedeiras", Marcelo Seixas, por meio do seu parecer, indicou que o 
vereador Marquito pode fazer a solicitação de registro. Este Conselho foi de acordo com o seu 
parecer. Por fim, quanto ao parecer sobre a definição de práticas culturais de caráter popular, 
Marcelo Seixas, manifestou a necessidade de regulamentação da lei, bem como que o termo 
"expressão cultural de caráter popular" seja tratado na regulamentação da lei de forma abran-
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gente e não excludente, de modo a possibilitar que toda manifestação cultural seja respeitada. 
A partir das explanações e do próprio parecer, Gabriela Guedes sugeriu que o parecer tenha 
caráter vinculante. Por fim, Elaine Sallas sugeriu a inclusão das palavras "manifestações espon-
tâneas" sem regulamentação, autorização e sem ser institucionalizadas, independes das institu-
cionalizações, como movimento e organização da própria cidade.  
V - Encerramento: Sem nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 21h15min, e eu 
Anderson Carlos dos Santos Abreu, lavrei a presente ata, acompanhada do presidente do 
CMPCF. 
 
 
___________________________________           _________________________________ 
                        Márcio Fontoura                                          Anderson Carlos dos Santos Abreu 
                       Presidente – CMPCF                                          Vice-Presidente do CMPCF 
 
 
 


