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Ao terceiro dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, reuniram-se na Casa da Memória, 1 

Centro, Florianópolis/SC, para Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural 2 

de Florianópolis, os seguintes Conselheiros: Lieza Neves, Silvia Conceição Blasi, Karina Collaço, 3 

Karin Serafin, Tânia Meyer, Antonio Malachovski, Karina Baseggio, Janete Seidler, Waleska De 4 

Franceschi, Caroline Mariga, Letícia Saidy, Elaine Sallas, Márcia Battistella, Fernando Albalustro, 5 

Lucas da Rosa, Márcia Scorteganha, Fábio Garcia, Carolina Nunes, Eduardo Loch, Zélia Sabino, 6 

Clóvis Werner, Maria Helena Rosa Barbosa. Justificaram ausência: Alisson Motta, Andreia Rihl, 7 

Márcio Fontoura, Anderson Abreu, Patrícia Amante, Marcelo Seixas, Denilson C. Antonio, 8 

Augusto de Abreu, Khalid Prestes, Maria Lucia Hermann, Júlia Callado. Ausentes: Paulo Freitas 9 

Junior, Adalberto Libâneo Filho, Tailor Morais. Presentes também: Adelir Pazetto Ferreira 10 

(Secretária Executiva), Maurício Souza (Setorial de Música), Luiz Angelita Melo (Setorial de 11 

Humanidades) e Luiz de Vasconcellos Ferreira (Núcleo de Cinema EBM Maria Tomázia Coelho). 12 

I - Abertura da Sessão: A assembleia foi presidida por Waleska De Franceschi e iniciou às 13 

19h02min. Ela solicitou que todos fizessem uma apresentação breve, levando em conta a 14 

presença de novos conselheiros e participantes, entre eles os indicados da UFSC. 15 

II - Aprovação da ata anterior: Adelir passou a ata de agosto para aprovação e assinatura.  16 

III – Informes: Adelir apresentou os ofícios recebidos: Of. 412/18 da SeCult informando que o 17 

planejamento da LOA já foi realizado e enviado à Sec. da Fazenda; Of. 378/18 Indicação de 18 

representantes da UFSC; Of. Da FCFFC respondendo sobre a Casa da Memória. Ofícios enviados: 19 

Of. Nº 046/18 à SeCult convidando para reunião sobre a Minuta da Portaria da LIC; Of. Nº 20 

047/18 ao Prefeito denunciando falta de providências nos equipamentos; Of. Nº 048/18 à 21 

FCFFC denunciando falta de providências nos equipamentos; Of. Nº 049/18 à SeCult solicitando 22 

participação na definição da LOA; Of. Nº 050/18 ao Prefeito solicitando participação na 23 

definição da LOA; Of. Nº 051/18 à FCFFC e SeCult solicitando informações sobre a emissão de 24 

notas fiscais em Fpolis; Of. Nº 052/18 ao Prefeito solicitando informações sobre a emissão de 25 

notas fiscais em Fpolis; Of. Nº 053/18 à SeCult solicitando informações sobre o R$ 5000,00 do 26 

CMPCF; Of. Nº 054/18 à SeCult solicitando reunião com Secretário; Of. Nº 056/18 à SeCult 27 

enviando Minuta da Portaria da LIC; Of. Nº 057/18 à FCFFC solicitando prorrogação do edital. 28 

Waleska abriu para os informes. Antonio solicitou inclusão de ponto de pauta, referente ao 29 

evento de limpeza de peças do Patrimônio. Elaine agradeceu a compreensão dos conselheiros 30 

por suas faltas, pois estava finalizando seu mestrado, e disse que agora estará mais presente. 31 

Adelir informou que o Secretário da Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude Márcio Alves se 32 

afastou hoje e quem assumiu em seu lugar foi o adjunto Edmilson Carlos Pereira Júnior. Karina 33 

Baseggio comentou que a entrega da obra do Museu de Florianópolis (antiga Casa de Câmara e 34 

Cadeia) foi transferida para o dia 14/09. Silvia informou que no dia 14/09, às 14 horas, ocorrerá 35 

a audiência pública do Executivo referente à LOA, e que após isso ela será encaminhada à 36 

Câmara quando haverá nova audiência pública do Legislativo, sendo importante a presença de 37 

conselheiros. Clóvis Werner relatou que foi publicada uma nota de solidariedade no site da 38 

UFSC sobre o incêndio no Museu Nacional no Rio de Janeiro. Adelir pediu auxílio na divulgação 39 

da prorrogação do edital de cultura (até dia 22/09) e informou que os proponentes que já 40 

tinham enviado poderão reenviar suas propostas, caso sintam-se prejudicados. Waleska passou 41 

a palavra para Luiz de Vasconcellos Ferreira, que apresentou o caso da Escola Maria Tomázia 42 
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Coelho, localizada no Santinho. Ele relatou que desde 2013 há um projeto com o intuito de 43 

inserir a linguagem audiovisual dentro da escola, em apresentações de trabalhos de alunos e 44 

demais oportunidades; em 2015 começaram a trabalhar temas geradores para que os alunos 45 

produzissem seus vídeos e neste ano o escolhido foi “Diversidade”. Ele contou que foram 46 

produzidos 16 filmes curtos e que o pai de uma aluna da escola, chamado Alexandre Paiva, 47 

entregou uma carta à diretoria criticando o projeto. A escola realizou um encontro para 48 

professores sobre o uso do audiovisual como recurso pedagógico e o ocorrido foi relatado. A 49 

maioria dos presentes decidiu por cancelar o evento na data estipulada, em vez de deixar de 50 

exibir somente os apontados por ele, e realizá-lo em nova data, que será em 13/09 às 20 horas. 51 

Luiz contou que a escola recebeu apoio da Secretaria Municipal de Educação e informou que a 52 

escola tem um blog onde os projetos dos alunos são divulgados. Elaine complementou que o 53 

referido pai é o fundador do MBL de Santa Catarina – movimento que tem como pauta a escola 54 

sem partido. Ela disse que o Ocupa Minc do qual fez parte tem um dossiê sobre Alexandre, pois 55 

em várias manifestações houve relatos de censura, agressões verbais, pressão psicológica 56 

vindas dele. Ela alertou sobre a questão macro de destruição da liberdade de expressão e 57 

trabalhos artísticos e convidou para o Transforma Festival no Cinema do CIC, no dia 05/09, em 58 

que a Cinemateca Catarinense vai promover debate sobre essa questão. Fabio alertou que 59 

esses movimentos de direita impedem a inclusão de temas ligados à cultura negra nas escolas, 60 

bem como orientação religiosa diferente da defendida por eles. Tânia relatou que no IFSC 61 

recentemente houve ocupação do Ensino Médio e que um representante do MBL esteve 62 

presente intimidando e provocando os alunos. Ela sugeriu que se faça um movimento 63 

organizado em prol da Diversidade. Waleska solicitou uma quebra de protocolo e pediu um 64 

encaminhamento sobre este assunto que não era pronto de pauta, por sua importância. Ela 65 

sugeriu uma Moção de Apoio do Conselho e pediu que conselheiros estejam presentes no 66 

evento. Fabio acrescentou que o Conselho pode também fazer uma denúncia ao Ministério 67 

Público relacionando a posição do MBL e os direitos previstos em Lei. Os conselheiros votaram 68 

a favor dos encaminhamentos em unanimidade. Elaine e Fabio farão a redação dos 69 

documentos. 70 

IV- Ordem do dia e encaminhamentos: 71 

1. Moção da Setorial de Patrimônio: Silvia relatou a preocupação da Setorial com os últimos 72 

acontecimentos relacionados a casas abandonadas na cidade e apresentou o texto de uma 73 

Moção feita após uma notícia de violência a uma mulher na casa localizada na Rua Frei Caneca, 74 

que pertenceu ao governador Vidal Ramos. Ela apontou que há uma sequência lógica nesses 75 

casos, para atender interesses comerciais: primeiro o abandono de um espaço, depois a 76 

marginalização e, por fim, a demolição justificada. Ela disse que foi solicitado tombamento em 77 

âmbito estadual para a casa em questão, pois no municipal já foi tombado e destombado. Ela 78 

apresentou a moção para aprovação. Márcia Scorteganha ressaltou a urgência deste caso e 79 

disse que a casa atualmente pertence a uma construtora, que com o tombamento ficaria 80 

impossibilitada de demolir o imóvel. Karina Baseggio sugeriu que o documento do tombamento 81 

seja encaminhado aos proprietários para que se ganhe tempo. Silvia disse que a setorial 82 

pretende solicitar novos tombamentos. Waleska abriu para votação. Todos os conselheiros 83 

aprovaram a moção, que será enviada por e-mail para melhor apropriação de seu conteúdo. 84 
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2. Projeto de Lei 17.194/17 – “Cria o Museu da Memória Negra no Município de 85 

Florianópolis”: Waleska relatou que com problemas para exibição do parecer o tema será 86 

discutido na próxima reunião, mas pediu que Fabio fizesse uma explanação geral. Fabio relatou 87 

que a princípio o parecer não é favorável. Silvia disse que o Museu já está no orçamento da 88 

Prefeitura. Waleska ressaltou a importância da discussão deste tema em breve e Fabio se 89 

comprometeu a enviar o conteúdo por e-mail aos conselheiros.   90 

3.  Reformulação da Lei do CMPCF e Regimento Interno: Waleska questionou se essa questão 91 

deve ficar com a Comissão de Legislação ou com uma comissão temporária nova criada para 92 

este fim. Fabio sugeriu que a comissão já existente receba auxílio de novos conselheiros, 93 

principalmente dos que não fazem parte de nenhuma comissão. Waleska se dispôs a integrar a 94 

comissão, bem como Janete e Zélia.  95 

4.  Gravação de áudio das Assembleias do CMPCF: Lieza relatou a proposta de Marcio em se 96 

gravar as reuniões e publicar em alguma plataforma. Fabio alertou que o documento de áudio 97 

acaba sendo oficial e pode ser perigoso, pois pode seu usado de forma distorcida e editada. 98 

Eduardo defendeu que como não há metodologia adequada é melhor não fazer. Os 99 

conselheiros se manifestaram contra a proposta. 100 

5.  Grupo de acompanhamento da LOA: Waleska anunciou que no dia 14/09 haverá votação da 101 

LOA, às 14h (ainda não sabe o local). Silvia sugeriu que nesta fase em que o trabalho é feito 102 

pelo Executivo os conselheiros peçam falas e rubricas ou que solicitem à Fundação Franklin 103 

Cascaes que faça, para que quando chegue ao Legislativo tenha mais força e apoio. Eduardo 104 

avisou que já passou o prazo das Secretarias fazerem pedidos à Fazenda. Ele sugeriu que tudo o 105 

que se refere ao orçamento seja feito entre o Presidente do CMPC e o Secretário. Márcia 106 

Scorteganha ressaltou que na audiência pública é muito importante a presença e registros dos 107 

conselheiros, sobretudo da sociedade civil. Eduardo se colocou à disposição para trazer a 108 

planilha orçamentária para 2019, porém Waleska disse que o processo mais adequado é o 109 

formal, via Conselho e Fundação, e que vai solicitar por ofício. 110 

6.  Construção e fortalecimento das Setoriais: Waleska passou a palavra à Comissão de 111 

Comunicação. Caroline apresentou a pesquisa feita sobre as dinâmicas de reuniões das setoriais 112 

a partir de coleta de dados sobre os encontros e formas de comunicação de cada uma. Elaine 113 

relatou que na Setorial de Teatro depois de alguns encontros com apenas duas pessoas, 114 

decidiram tirar encaminhamentos por e-mail e iniciar um trabalho com graduandos, para trazer 115 

pessoas novas da área. Lieza contou que em conversa com Caroline definiram fazer uma 116 

reunião conjunta das duas setoriais, com temas afins, como estratégia. Karin relatou que na 117 

Setorial da Dança também houve desligamentos e sugeriu se unir com o Teatro seguindo essa 118 

proposta de união e fortalecimento. Silvia relatou que o quadro da Setorial de Patrimônio é 119 

especializado e bem intencionado, porém a crise no país com relação à representatividade e 120 

não retorno de propostas, acaba desanimando e faz com que as pessoas se afastem. Ela sugeriu 121 

que as setoriais se unam em encontros com temas em comum. Márcia Scorteganha disse que 122 

sente falta de uma setorial do Patrimônio Imaterial no Conselho e que o importante é a 123 

qualidade dos encontros, não a quantidade, por isso a união de setoriais pode ser interessante. 124 

Zélia propôs a utilização de festivais e eventos culturais como estratégia de divulgação das 125 

setoriais e citou o exemplo do Isnard Azevedo que iniciará em breve. Caroline exibiu o modelo 126 
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de atas da Setorial do Audiovisual que fica no Google Drive. Ela propôs que os conselheiros que 127 

não dominam essa ferramenta se manifestem posteriormente por e-mail para que se organize 128 

uma oficina, bem como para a utilização do Canvas, site de elaboração de artes gráficas para 129 

divulgações das setoriais. Fabio parabenizou o trabalho da Comissão e sugeriu que esses pontos 130 

de pauta estejam no início das reuniões, pela importância e pela atenção necessária dos 131 

conselheiros. A Comissão foi aplaudida pelo trabalho desenvolvido. 132 

7.  Limpeza de prédios antigos (solicitação de inclusão de pauta urgente): Antonio relatou que 133 

nesta sexta, 07/09, ocorrerá o movimento da CDL para limpeza de pichação e sugeriu que se 134 

forme um grupo para registrar possíveis casos de depredação de patrimônio público tombado e 135 

depois poder fazer uma denúncia. Houve o aviso que haverá o 5º Seminário Municipal de Arte 136 

Pública, no dia 04/09 de manhã. Silvia alertou sobre a questão que está ocorrendo no Setor 137 

Leste e que o projeto virá para outras partes da cidade, com foco na higienização e revitalização 138 

e sem consulta a órgãos responsáveis.  139 

V- Discussão e votação das matérias da ordem do dia: Enviar ofício à FCFFC solicitando 140 

informações sobre a LOA. Enviar texto sobre a PL 17.194/17 aos conselheiros, por e-mail. Enviar 141 

a Moção de Apoio à Fundação Catarinense de Cultura. Marcar a oficina sobre tecnologia aos 142 

conselheiros. 143 

VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Vice-Presidente encerrou a reunião às 21h08min, 144 

e eu Lieza Boing de Souza Neves, lavrei a presente ata, acompanhada da vice-presidente do 145 

CMPCF. 146 

___________________________________           _________________________________ 147 

                 Waleska De Franceschi                                         Lieza Boing de Souza Neves 148 

               Vice-Presidente – CMPCF                                          1ª Secretária do CMPCF 149 


