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Ao quarto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, reuniram-se na Casa da Memória, Centro, 
Florianópolis/SC, para Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, 
os seguintes Conselheiros: Márcio Fontoura, Anderson Abreu, Antonio Malachovski, Marcelo Seixas, 
Lieza Neves, Zélia Sabino, Letícia Saidy, Karin Serafin, Karina Collaço, Alisson Motta, Khalid Prestes, 
Márcia Battistella, Elaine Sallas, Cíntia Domitt, Patrícia Amante, Karina Baseggio, Júlia Callado, Yan 
Oliveira dos Santos, Gabriel Pereira, Maria Lucia de Paula e Silvia, Conceição Blasi. Justificaram ausência: 
Janete Seidler, Lucas da Rosa, Caroline Mariga, Waleska De Franceschi, Carolina Nunes, Denilson Antonio, 
Karla Ferreira Knierim. Ausentes: Tânia Meyer, Fábio Garcia. Presentes também: Adelir Pazetto Ferreira, 
Roseli Pereira (Superintendente da FCFFC), Gabriela de Souza Guedes, Adriana de Souza do Nascimento 
e Maurício Souza (participantes da sociedade civil). 

 
I - Abertura da Sessão: A assembleia foi presidida por Lieza Neves e iniciou às 19h13 até a reeleição do 
presidente Márcio Fontoura. 
 
II - Aprovação das atas anteriores: Adelir passou a ata de dezembro para aprovação. 
 
III – Informes: Ofícios recebidos informando novos conselheiros: Saída de Tailor Morais, ficando como 
titular Teresa Collares e Gabriel Pereira como suplente, o qual se encontrava presente; Of. 09/19 do 
IGEOF, comunicando a saída de Guilherme Pontes e indicando como novo titular Yan Oliveira dos Santos, 
o qual também se encontrava presente, com suplência de Alexandre Magno de Jesus. Of. do vereador 
Marquito: solicitando consulta do conselho quanto à patrimonialização das benzedeiras. Gabriela de 
Souza Guedes, uma participante da sociedade civil, explicou que está num projeto a ser executado na 
Rua Hercílio Luz e que soube que estaria em pauta esse assunto na assembleia. 
 
IV - Ordem do dia e encaminhamentos: 
 
1. Eleição da Mesa diretora: Lieza fez uma breve explanação sobre a formação da equipe de transição e 
abriu aos presentes para se manifestarem sobre interesse em ocupar um dos cargos da mesa diretora 
durante o ano de 2019. Márcio disse que seu trabalho na presidência é mais voltado para o Conselho em 
si, que foi um grande aprendizado e que os conselheiros precisam assumir algumas funções para não 
sobrecarregar o presidente. Ele manifestou interesse em continuar. Lieza também demonstrou interesse 
em ocupar o cargo de 1ª Secretária. Adelir abriu para manifestações acerca do cargo de Presidente. Com 
unanimidade de votos, Márcio foi reeleito. Anderson se colocou à disposição para o cargo de vice-
presidente e Adelir informou que a conselheira Waleska enviou comunicado também manifestando 
interesse.  Em seguida, Anderson explanou sobre sua trajetória e intenções no Conselho, e defendeu a 
participação governamental. Cintia disse que acha importante que uma mulher esteja na vice-
presidência, uma vez que já se tem um presidente homem, por questão de representatividade. Márcio 
leu as competências de cada cargo, segundo o regimento interno. Silvia questionou se uma pessoa pode 
se candidatar sem estar presente. Silvia leu o regimento interno e disse que não há menção sobre isso. 
Marcelo acrescentou que se não há, não é permitido. Gabriela explicou que não há regra restritiva e que 
a ausência de Waleska é representativa, portanto legal. Yan disse que por ser a primeira vez que está na 
assembleia não se sente apto a votar, uma vez que não conhece um dos candidatos. Márcio abriu para 
que as pessoas votassem se Waleska poderia ou não ser candidata. Onze pessoas votaram a favor e sete 
contra. Ao abrir para votação para vice-presidente, dez conselheiros votaram em Anderson e sete em 
Waleska. Márcio abriu para o cargo de segundo-secretário. Elaine explanou sobre as dificuldades de 
relação do Conselho e o Poder Público. Marcelo sugeriu que Elaine assumisse o cargo de segunda-
secretária. Lieza manifestou-se sobre os conselheiros assumirem papeis específicos, mesmo fora da mesa 
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diretora, para aliviar os compromissos e atribuições do Presidente. Sem ter candidatos para o cargo de 
segundo-secretário, Zélia se colocou à disposição de forma experimental. Então, ela foi eleita segunda-
secretária e Lieza foi reeleita primeira-secretária. 

    
2. Elaboração das ações do Conselho 2019: Márcio apresentou os temas VIII Conferência; Comissões 
para setoriais; Encontro das setoriais; Apresentação dos membros para o Encontro das setoriais; 
Ajustamento das Comissões Permanentes e outros. Marcelo salientou sobre a eleição para o Conselho 
Estadual e disse que se o Conselho fizer conexão com outros municípios, que sejam os que não possuem 
Conselho. Ele ainda falou sobre a importância de haver um conselheiro de Florianópolis, para que haja 
representatividade. Adriana falou que numa reunião no dia 15/02 com os municípios da Grande 
Florianópolis, será discutido isso, com enfoque para que cada município indique um candidato. Márcio 
sugeriu se formar uma comissão para organizar esse evento e Elaine disse que poderia se formar no dia 
15, no encontro das setoriais. 
 
3. Informes: Márcio passou a palavra para Roseli que explanou sobre a audiência pública em que esteve 
presente sobre o uso e ocupação da região leste da cidade. Ela disse que segundo o Procurador a 
demanda não veio do episódio ocorrido há alguns dias, com atuação da polícia. Ela relatou que foi citada 
a lei 7870 que define espaços públicos para usos culturais e que a Prefeitura terá 90 dias para regularizar 
esta lei. Ficou acordado que de segunda a sábado o horário de funcionamento e sonorização será até às 
22 horas de maneira externa, interna até às 2 horas, e que domingo não há possibilidade de 
funcionamento por haver moradores nas proximidades. Elaine questionou sobre eventos como o 
Carnaval e Ano-Novo, e Roseli disse que nesses casos haverá liberação. Roseli relatou que o Procurador 
ficou de enviar estas informações ao Coronel Pontes. Marcelo ressaltou que esta questão vai muito além 
do setor cultural, envolvendo o setor econômico, entre outros. Marcelo questionou sobre a redação da 
regulamentação e Roseli disse que será feita pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com subsídios 
de vários setores. Cíntia relatou que esteve no episódio no Talyesin e se manifestou contra o horário das 
22 horas, uma vez que em comparativo com a Cidade Baixa em Porto Alegre, o horário é 2 horas. 
Também relatou sobre a última intervenção da polícia no último fim de semana, em que chegaram com 
três viaturas, uma com camburão, os policiais estavam armados, causando uma sensação de medo nos 
presentes. Antonio sugeriu que seja enviado um ofício para participação nesta regulamentação. Gabriela 
ressaltou que a presença também é muito importante e sugeriu que seja convocada uma reunião com o 
Prefeito. Marcelo disse que há duas questões: uma é a regulamentação de uma lei que já existe e outra é 
a presença da polícia em eventos da cidade, e que há que ter estratégia para conversar, para que não 
piore a situação. Marcelo questionou Cintia se havia a presença da Guarda Municipal neste dia, pois ela 
também está agindo de forma truculenta em diversos casos, como nas Batalhas de Hip-Hop. Karina 
questionou se essa regulamentação é sobre o horário somente ou também sobre o uso. Roseli 
respondeu que sobre tudo e Karina ressaltou que sobre alguns pontos não cabe à PGM. Silvia sugeriu 
que seja enviado um pedido para que este Conselho esteja presente na reformulação da lei. Gabriela 
sugeriu que seja feito em forma de moção com os pontos a serem tratados. Elaine enfatizou ainda o 
tratamento diferenciado dado a alguns proprietários de estabelecimentos, por terem contatos diretos 
com a polícia ou poder público. Ela sugeriu que o Conselho envie uma moção de repúdio. Márcio leu os 
encaminhamentos a serem feitos: ofício aos presentes na reunião com o Procurador para inclusão do 
Conselho na discussão; recomendação à procuradoria sobre as diretrizes a serem implementadas na 
regulamentação e moção de repúdio à Polícia Militar sobre o episódio com a polícia. Silvia se prontificou 
a conseguir um espaço na Câmara para manifestação do Conselho e organizar um seminário sobre o 
assunto. Gabriela ressaltou que a força motriz é a revitalização do centro. Houve votação e aprovação de 
todos. Roseli relatou sobre a questão do Fundo e se dispôs a enviar uma cópia da movimentação da 
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conta bancária do Fundo à mesa diretora. Ela garantiu que o valor saiu do orçamento de 2018. Sobre os 
pagamentos dos projetos, ela relatou que o edital dizia que os repasses seriam feitos em três parcelas, 
por isso como haviam anunciado que seria em apenas única tiveram que pedir que os proponentes que 
refizessem seus planos de trabalho. Assim, os pagamentos das primeiras parcelas já foram feitos para 
projetos que iniciam seus trabalhos em fevereiro e assim será feito nos meses subsequentes. Roseli 
relatou que o orçamento para 2019 não está a contento, contando com 300 mil reais para o Fundo. Ela 
também conversou com o Prefeito sobre um encontro com o Conselho, e ele pediu que fizesse o 
agendamento com sua secretária. Marcelo falou sobre seu incômodo com relação aos pagamentos do 
projeto, pois um dos itens de avaliação dos projetos era o orçamento e não estava previsto no texto do 
edital o remanejamento orçamentário. Silvia falou sobre o pedido do vereador Marquito e Márcio 
solicitou que algum conselheiro faça um parecer. Elaine perguntou à Roseli sobre o telhado da Casa das 
Máquinas que foi destruído com o vendaval em janeiro e sobre a reforma do Teatro da Ubro. Roseli falou 
sobre um processo de 2012 e um pedido de atualização do orçamento. Ao chegar na secretaria de Obras 
viu-se que algumas questões não iriam passar pela vigilância sanitária e acessibilidade. Em conversa com 
o Prefeito, ele autorizou a atualização do orçamento. Com o episódio do vendaval, foi tomada uma 
pedida paliativa para que no mês de março seja entregue o projeto atualizado, para ser iniciado o 
projeto de licitação. Sobre a Ubro o recurso de 400 mil da Caixa Econômica chegou via gabinete de 
Prefeito e agora será feito o encaminhamento para o processo licitatório ser aberto. 
 
V - Encerramento: Sem nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 21h47min, e eu Lieza 
Boing de Souza Neves, lavrei a presente ata, acompanhada do presidente do CMPCF. 
 
 
___________________________________           _________________________________ 
                        Márcio Fontoura                                            Lieza Boing de Souza Neves 
               Vice-Presidente – CMPCF                                          1ª Secretária do CMPCF 

 
 

 


