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Ao primeiro dia do mês de agosto 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,
Fábio  Garcia,  Karin  Serafin,  Karina  Collaço,  Waleska  De Franceschi,  Elaine  Sallas,
Cíntia  Domitt,  Patrícia  Amante,  Karina  Baseggio,  Dennis  Radunz,  Janete  Seidler,
Caroline Mariga, Carolina Nunes, Teresa Collares,  Gabriel Pereira, Isaías Régis, José
Roberto Batista, Clóvis Werner. Justificaram ausência: Khalid Prestes, Maria Lucia de
Paula  Hernann,  Anderson  Abreu,  Antonio  Malachovski,  Lieza  Neves,  Zélia  Sabino,
Márcia Battistella, Júlia Callado, Maria Helena Soares, Guilherme Botelho. Ausentes:
Carina  Zagonel  da  Costa,  Fernando  Albalustro,  Silvia  Conceição  Blasi,  Denilson
Antonio,  Alisson  Motta.  Presentes  também:  Adelir  Pazetto  Ferreira,  Roseli  Pereira
(Superintendente da FCFFC), Aghata Gonçalves, Pedro Bennaton, Andrea Rihl Gomes,
Josiane Gomes Fonseca (participantes da sociedade civil).

I - Abertura da Sessão: O Presidente abriu a assembleia às 19h. Ele apresentou os
pontos de pauta e citou os conselheiros que justificaram presença.

II - Aprovação da ata anterior: Adelir passou a ata de julho pra provação.

III  –  Informes: Adelir  apresentou  o  ofício  recebido:  OE  107/19  –  alterando
representantes do IGEOF. E o ofício enviado: 038/19 – À FCFFC reencaminhando o
parecer recebido erroneamente da Câmara. Lucas da Rosa – representante da UDESC
- enviou e-mail solicitando desligamento do Conselho, Informes Gerais: O conselheiro
Fábio fez algumas considerações sobre as pré-conferências -  Adelir  deve enviar o
quadro  das  7  pré-conferencias  regionais  e  universitárias  nessa semana,  as  quais
estão sendo agendadas. Cada conselheiro da sociedade civil  deve fazer suas pré-
conferências  setorial  e  posteriormente  protocolar  suas  atas,  incluindo  os  novos
indicados e as propostas, em uma das pré-conferências regionais, bem como moções
e  sugestões  para  construção  de  seus  setores.  Nesta  Conferência  não  haverá
discussões por eixos, pois não há indicadores de conferências estaduais e federal.  A
Comissão organizadora pretende que os documentos encaminhados se transformem
em políticas publicas, indicadas pelas setoriais, sendo todas aprovadas. A próxima
gestão do conselho e a gestão municipal quem definirão os objetivos e encaminharão
efetivamente;  é  uma  dinâmica  decidida  pela  comissão,  que  pensou  em  dirimir
problemas ocorridos em conferências anteriores. Dennis pediu esclarecimentos, para
que  não  seja  apenas  homologação  de  candidaturas,  pois  sua  setorial  pretende
revisar a lei e o plano de cultura; estão incluindo outros setores em suas reuniões,
assim  a  ata  será  longa  e  incorporativa.  Fábio  respondeu  que  a  setorial  deve
identificar  problemas,  como  a  lacuna  na  lei  do  conselho  citada  por  Dennis.  As
discussões nas pré-conferências regionais vão homologar as setoriais e incorporar as
discussões  nas  regionais.  Todas  serão  incluídas  para  incorporar  num  documento
único  e  ser  apresentada  na  conferencia  em  outubro.  Márcio  agradeceu  os
esclarecimentos e informou que os novos indicados para compor a Comissão Gestora
do Fundo de Cultura de 2019 serão Teresa Collares e Fabio Garcia. Fábio falou que no
edital de 2018 houve ingerência e que desta vez os conselheiros não se envolverão
para poderem participar do edital; assim nada do edital será divulgado no Conselho.
Não houve discordância. Márcio questionou novamente quem poderia participar da
Mesa Diretora como segundo secretário e Waleska se dispôs. Foram informados os
valores de R$ 1.100.000,00 para o edital de Cultura e o mesmo valor para o edital do
Funcine.  Márcio  informou  ainda  sobre  uma  reunião  sobre  legislação,  na  qual  foi
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resgatado o trabalho da Comissão de Legislação desse Conselho e repassado às duas
advogadas  administrativas  que  focarão  nas  mudanças  necessárias.  Sobre  o
Regimento Interno, Adelir e Lieza fizerem uma análise e agora está sendo discutida
por Márcio e Gabriela Guedes, advogada da sociedade civil da setorial de música.
Cíntia informou que a pré-conferência do audiovisual será no dia 07/08, às 19h, no
IFSC.  Márcio informou que a reunião do Patrimônio será na Casa da Memória no dia
12/08, às 17h. Márcio sugeriu enviar as datas das Setoriais para Adelir para fazer
uma listagem geral. Cintia informou sobre a Mostra do Funcine, nos dias 28 a 30 de
agosto. Será feito uma programação. Gabriel informou sobre a reunião na ACIF sobre
ECAD, no dia 26/08, às 19h, com um advogado tributarista, aberto ao público, para
todas as áreas. Encontro de capacitação dos conselheiros terá continuidade nos dias
12/08, com o professor da UFSC Alfredo Manevy e a conselheira Waleska sobre “A
Cultura e a Cidade”, e no dia 19/08, com o conselheiro Fábio Garcia, sobre “Gestão
das Políticas Públicas da Cultura”, ambas na ALESC, às 18h30, com partilha de café e
gravação  das  palestras,  para  construção  de  material  aos  novos  conselheiros.
Gabriela falou que a setorial de música não foi incluída no planejamento da FCFFC e
que um festival de música seja incluído em todos os anos, de forma consolidada,
como o festival de dança de Joinville. Roseli disse que precisa ver somo será essa
articulação,  já  que  o  tempo  está  curto  e  nem  tudo  foi  incluído,  porém  já  está
pensando no próximo ano e analisando o orçamento de 2020 até o dia 13 de agosto
para  entregar  uma  proposta.  Roseli  pretende  se  reunir  com o  administrativo  da
Fundação e a presidência do Conselho, assim pode incorporar esse festival  e até
escrever um projeto via Lei Rouanet, a fim de fomentar, devendo aprovar nesse ano,
pois será ano eleitoral no ano que vem. Márcio informou que quer pontuar nesse ano
para garantir o processo e nesse sentido, vão protocolar um ofício com as propostas
das setoriais de música. O salão de artes também não conseguiu ser incluído para
esse ano e deve ser incluído. Gabriela narrou que conversou com a advogada da
FCFFC Daniela de Jesus sobre o marco regulatório de identidades, não de pessoa
física,  mas  como  forma  de  canalizar  recursos  públicos  via  chamamento  público.
Elaine lembrou que processo de inexigibilidade não deve ser efetuado, a modelo do
estado que priorizou a Camerata em 2018. Dennis também frisou a importância do
uso de recursos via edital público. Deve haver mais equanimidades entre as áreas,
mesmo sem existência de cadeiras no conselho. Karim destacou a importância de
fomentar  as  áreas  via  editais  e  não  por  eventos.  Cíntia  questionou  a  data
orçamentária para Roseli. Ela respondeu que é necessário ser proativos para que se
consiga realizar o lançamento dos Fundos, já que não havia orçamentos previstos nos
valores. Elaine informou sobre o evento “Palco giratório” do SESC, no mês de agosto
e sobre os movimentos contra a reforma previdenciária nos dias 06 e 13, no TICEN e
Catedral,  respectivamente.  Dennis  informou  sobre  o  I  Seminário  de  leituras  e
literaturas de Florianópolis, o qual será no Palácio Cruz e Sousa, juntamente com a
Educação e UFSC, na segunda quinzena de setembro, em um sábado.

IV - Ordem do dia e encaminhamentos:

1. Regulamentação  da  Lei  7870/09:  Márcio  informou  que  não  foi  feita
novamente a reunião com o procurador, por isso esse ponto não será debatido.

2. Demanda da Setorial de Teatro: Elaine informou que solicitou esse ponto de
pauta a pedido de Pedro Bennaton do grupo Erro, devido ao edital de cultura. Ele
relatou que o grupo não enviou projeto, mas foi convidado para um grupo de artes
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visuais  de  bolsa  do  Instituto  Meyer  Filho,  que  pressupunha  uma  apresentação
pública,  que realizou o evento de forma atrapalhada,  e  acha importante discutir.
Perguntou  se  outros  grupos  estão  enfrentando  problemas  com  a  Comissão  de
Organização e Acompanhamento do edital 2019 - COA, pois sentiu falta de limites e
pressa nas respostas. Como no caso do livro que será lançado e não foi acatada a
solicitação de mudança de local, que seria em um local e foi marcado para outro.
Sentiu que a COA ameaçou, já que foram solicitados documentos de autorizações e o
grupo não trabalha com esses documentos, apenas autorização da PM.  Publicaram
manifestações em suas páginas. A superintendente compareceu à apresentação e foi
sensível em ouvir as reclamações do grupo, mas a discussão com a COA gerou uma
celeuma e nervosismo na proponente. Entende que foram censurados e por isso,
pede que sejam resolvidas as ingerências da COA. Por fim, elogiou a aproximação
que a COA tenta ter, mas que respeite os limites dos projetos, sem coações. Elaine
agradeceu a presença de Pedro,  pois  quer  que a cultura aconteça na cidade da
melhor forma, bem como Adelir, também secretária executiva do Fundo, que relatou
o lado administrativo anteriormente em uma reunião; entende que toda nudez será
castigada e por isso os ruídos aconteceram, tornando-se necessário discutir o que é
arte,  para  que  grupos  não  se  sintam  lesados  e  para  que  editais  não  sejam
problematizados com projetos de arte que envolva nudez pública. Se Floripa é uma
cidade não acostumada à nudez, pode causar atravessamentos, porém o Conselho
precisa entender que os sujeitos podem se colocar de forma livre, ou que o processo
não envolva casos como esse. Waleska falou da caminhada do grupo erro e entende
que tem a ver com nudez na cidade e que a COA talvez não tenha o entendimento
adequado, sendo que o edital pode conter essa restrição em sua redação. Márcio
entende que a proponente elaborou um edital  dentro de um edital,  o que gerou
desconforto, pois tem a responsabilidade de organizar tudo com sucesso e que o
recurso público deve atender as regras públicas,  como no caso das autorizações,
devendo ser  para  todos.  Gabriela  afirmou que  um teatro  com nudez  é  possível,
porém espetáculo com nudez no meio da rua deve ser repensado, pois as pessoas
não tem a liberdade de escolher; a competência da comissão deve ser entendida
como responsabilidade. Cíntia esclareceu que nudez sem conotação de ato sexual e
permitida por lei. Adelir colocou o ponto de vista da COA e da Fundação, explicitando
que  a  proponente  foi  chamada  para  responder  ao  flyer que  citava  classificação
indicativa  de  14  anos  e  como  se  daria  isso  numa  rua  e  foram  solicitadas  as
autorizações, pois todos os proponentes enviavam, devendo ser da Floram e da SESP
e não da polícia militar. Sobre a mudança solicitada de espaço do outro projeto, a
Comissão Gestora negou por mudar da Casa da Memória para um espaço privado.
Dennis citou um exemplo de Parati sobre liberdade de expressão, e entende que o
edital não deve cercear os projetos, e avisa que não se deve legislar sobre tudo; a
COA tem um trabalho específico, mas se deve solidarizar com o grupo, e acha que
toda comunicação deve ser melhorada. Pedro Benatton disse que o debate do projeto
seria imprevisível, não roteirizado; e que o artigo 5 inciso 11 diz que pode se reunir
na  rua,  desde  que  não  afete  patrimônios  sem  autorização;  sempre  fizeram
apresentações de rua sem autorizações e que há muitas discussões a serem feitas,
não se encerrando nesse dia. Márcio questionou sobre as autorizações na rua. Elaine
enfatizou o cerceamento em torno de corpo e nudez, por isso essa discussão deve
acontecer; o corpo é um instrumento de trabalho, nesse caso. Sugeriu uma moção de
apoio ao grupo erro e pediu que o Conselho se posicionasse. Karina disse que a lei
7870/09  pode  ajudar  nessa  questão,  pois  incentivará  dispensa  de  autorizações,
quando isentas de perigos. Isso é que se deve ser discutido; essa regulamentação,
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na qual o grupo deveria conhecer e averiguar quais os usos e locais de expressões
culturais. Elaine entende que a crítica deve ser debatida, como os moradores de rua,
ocupações públicas, manifestações, e outros que vêm escamoteadas, pois escondem
processos políticos e por isso Floripa deve repensar sua concepção de cidade. Dennis
falou que a lei dá conta de alguns preceitos, mas não de tudo, assim, que se avalie a
regulamentação de forma urgente. Gabriela discordou da moção, entendendo que
um edital deve seguir normas; se o projeto colocou 14 anos e não respeitou, não está
respeitando a própria classificação indicativa em seus materiais gráficos, as quais
não foram postas para aprovação. Houve discussão sobre quem pode encaminhar e
quem tem direito a voz e voto, já que Gabriela não é conselheira. Cíntia narrou que
ficou chocada quando viu 3 viaturas da PM em torno da apresentação do grupo e
perguntou porque estavam lá. Pedro disse que era normal a polícia estar presente
em suas apresentações. Discutiu-se amplamente sobre a moção. Márcio sugeriu que
se faça uma moção de alerta para a COA. Foi posto em votação e 8 votos foram
favoráveis à moção de alerta, vencendo com a inclusão dos conselheiros ausentes
que justificaram.

3. Folder do CMPCF: Márcio buscou aprovação do material gráfico produzido por
Lieza. Foi questionado se há uma designer na Fundação. Roseli dispôs a profissional
para melhorar o trabalho. Cíntia afirmou que as informações são mais importantes do
que a estética, mas concordou que a Fundação pode contribuir. Ficou acordado que
se envie à designer. Karim afirmou que povo jovem só lê  instagram, e isso é que
deveria existir, mas não há. Questionou-se a Comissão de Comunicação, a qual esta
desativada.

4. Seminário sobre Lei de Incentivo a Cultura – LIC: Gabriel afirmou que não
se fala sobre lei  de incentivo,  o que deveria acontecer.  Os projetos da LIC estão
sendo reprovados por motivos injustos, os quais deveriam ser melhores avaliados,
pois nem aceitam questionamentos. Roseli disse que a Comissão de Avaliação – CAIC
- foi modificada recentemente e espera que seja sanado essa problemática. Gabriel
propôs que seja realizado um seminário sobre o tema. Márcio incentivou que Gabriel
ajude  a  realizar  esse  seminário  sobre  a  LIC,  com pontos  específicos.   Discussão
ampla como poderia ser o encaminhamento, se uma conversa bastaria ou se uma
audiência  pública.  Constatou-se  a  necessidade  de  uma  conversa  com  a  CAIC  e
estabelecimento de critérios. A portaria normativa da LIC está sendo viabilizada e
será publicada.

V - Encerramento: Por fim, Dennis falou que a setorial do livro quer participar dos
debates orçamentários da LOA 2020 e solicita cópia do que for estabelecido. Cintia
sugeriu para Denis debater na setorial e encaminhar ofício à FCFFC para direcionar
as ações da setorial. Houve um conflito final de ideias e a assembleia foi encerrada
às 21h50min, e eu Adelir Pazetto Ferreira, lavrei a presente ata, acompanhada do
presidente do CMPCF. 

___________________________________           _________________________________
                        Marcio Fontoura                                                      Adelir Pazetto
Ferreira
               Vice-Presidente – CMPCF                                          Secretária Executiva do
CMPCF
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