
 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE 
FLORIANÓPOLIS 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

 

 

MEMBROS 

MESA DIRETORA: 

 

Ao primeiro dia do mês de outubro 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: Márcio Fontoura, Anderson Abreu, Patrícia 3 

Amante, Marcelo Seixas, Lieza Neves, Antonio Malachovski, Waleska De Franceschi, Caroline 4 

Mariga, Elaine Sallas, Márcia Battistella, Lucas da Rosa, Márcia Scorteganha, Clóvis Werner, 5 

Alisson Motta, Khalid Prestes, Maria Lucia Hermann, Hisae Kaneyoa, Rui Stanzani Lapa, Janete 6 

Seidler. Justificaram ausência: Silvia Conceição Blasi, Karina Collaço, Karin Serafin, Tânia Meyer, 7 

Karina Baseggio, Letícia Saidy, Fernando Albalustro, Fábio Garcia, Carolina Nunes, Andreia Rihl, 8 

Denilson C. Antonio, Augusto de Abreu, Zélia Sabino, Maria Helena Rosa Barbosa. Ausentes: 9 

Júlia Callado, Eduardo Loch Paulo Freitas Junior, Adalberto Libâneo Filho, Tailor Morais. 10 

Presentes também: Adelir Pazetto Ferreira (Secretária Executiva), Gabriela de Lima (Setorial de 11 

Audiovisual), Roseli Pereira (Superintendente FCFFC) e Bernadete Barbosa. 12 

I - Abertura da Sessão: A assembleia foi presidida por Marcio Fontoura e iniciou às 19h11min.  13 

II - Aprovação da ata anterior: Adelir passou a ata de setembro para aprovação e assinatura e 14 

leu a relação dos conselheiros que justificaram presença.  15 

III – Informes: Adelir apresentou os ofícios enviados:  16 

Of. 059/18 – à SeCult solicitando cópia do planejamento da LOA; 17 

Of. 060/18 – à IGEOF enviando convite ao IGEOF para participar do Conselho; 18 

Of. 061/18 – à SeCult convidando Secretário e Superintendente para assembleia de outubro; 19 

Of. 062/18 – à SeCult solicitando retorno do Conselho ao organograma; 20 

Of. 063/18 – à SeCult solicitando transporte, alimentação e mídias ao Conselho; 21 

Of. 064/18 – à SeCult solicitando reparos ao equipamentos municipais; 22 

Of. 065/18 – à FCFFC solicitando capacitação e um encontro regional de Conselhos. 23 

Ofícios recebidos:  24 

Of. SeCult – Sobre o texto da Minuta da Lei de Incentivo; 25 

Of. FCFFC – Respondendo sobre a climatização da Casa da Memória e remanejamento licitatório; 26 

Of. do Gabinete do Executivo – sobre emissão de notas fiscais; 27 

Of. FCFFC – convidando para abertura do 23º Isnard Azevedo; 28 

Of. IGEOF – enviando representantes para o Conselho.  29 

Informes gerais: Marcia Escorteganha informou que houve reunião da Setorial de Patrimônio e 30 

que enviaram a Moção ao Estado; solicitou que enviassem também ao Prefeito. Marcelo 31 

questionou sobre os ofícios enviados e mostrou-se preocupado com a demora nas devolutivas 32 

da SeCult. Márcio relatou que o Conselho não foi chamado para a elaboração da LOA, mesmo 33 

após reunião com o então Secretário Márcio Alves, que assegurou participação. Roseli se 34 

comprometeu em se reunir com o Executivo para que se possa apresentar o orçamento. Márcio 35 

questionou sobre a inserção de orçamento para o edital de 2019. Roseli respondeu que há 36 

rubrica para isto. Marcelo disse que percebe regressão quanto ao planejamento do orçamento 37 

em conjunto com o Conselho, uma vez que já houve mais parceria. Márcio sugeriu que o 38 

Conselho se posicione com mais força com relação ao secretário, que havia confirmado 39 

presença nesta reunião. Marcelo perguntou se já foi feito o repasse referente ao valor do edital 40 

para a conta do Fundo, e Roseli respondeu que não, que há apenas os 400 mil que já 41 

constavam. Marcelo cobrou agilidade nesse processo como forma de garantir que o valor saia 42 
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do orçamento deste ano, como previsto. Roseli relatou que os pareceristas já foram 43 

selecionados e que após a assinatura dos contratos vão iniciar o processo de avaliação dos 44 

projetos inscritos para, no máximo, em novembro ter os resultados.  45 

Informes das Comissões Permanentes: Márcio solicitou que as comissões apresentassem seus 46 

trabalhos desenvolvidos. Caroline informou que após realizarem as pesquisas sobre a situação 47 

das setoriais, a comissão de comunicação está organizando estratégias para impulsionar as que 48 

estão enfraquecidas ou paradas. Lieza relatou que após ter se tornado administradora da 49 

página do Conselho no Facebook está fazendo postagens com frequência e também está 50 

fazendo artes gráficas para divulgar as reuniões, como forma de atrair mais a atenção. Marcelo 51 

disse que a Comissão de Legislação não teve encontro no último mês, pois aguarda a reunião 52 

de discussão sobre a portaria da Lei de Incentivo, a qual foi transferida para dia 03/10/18.  53 

IV- Ordem do dia e encaminhamentos: 54 

1. Apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela FCFFC: Márcio passou a palavra à Roseli, 55 

que relatou sobre as ações da Fundação, iniciando pelo Festival Isnard Azevedo. Segundo ela, o 56 

festival foi muito produtivo e a Fundação pretende elaborar o edital para 2019 juntamente com 57 

a Setorial de Teatro. Ela também relatou que o projeto da Escola Livre de Artes foi inscrito na 58 

Lei Rouanet para que haja continuidade e seleção de profissionais para ministrar aulas e 59 

também para inscrição de alunos. Ela contou que recebeu a proposta da comissão de legislação 60 

e junto com o secretário vão se reunir para definir a portaria da Lei de Incentivo. Ainda, Roseli 61 

relatou que no início do ano estava aprovado o valor de 150 mil para apresentações culturais 62 

da área de cultura popular, e que agora foi publicado um edital de seleção de projetos nessa 63 

área, que ficará aberto por 30 dias. Ela registrou a criação de quadro próprio de funcionários 64 

para a Fundação, conforme prevê o Plano Municipal de Cultura, com abertura de concurso 65 

público para inclusão de profissionais dentro dos cargos que serão ofertados. Também relatou 66 

que foi feita solicitação ao Prefeito para criação de lei que cria os cargos de Arquivista, 67 

Museólogo e Técnico de Som e Luz para o Teatro da UBRO, e que a mesma já foi autorizada. 68 

Roseli solicitou ao Conselho a inclusão de outras funções que sejam necessárias. Ela relatou 69 

também que a Fundação inscreveu no Fundo de Bens Lesados o reparo e instalação de elevador 70 

para a Casa da Memória, por meio de projeto que já estava elaborado e foi atualizado. Sobre o 71 

projeto Bento Silvério ela relatou que a Secretaria de Infraestrutura está atualizando os dados e 72 

que foram encaminhados a alguns Ministérios. Descreveu também que há encaminhamento 73 

sobre o restauro do Teatro da UBRO, com inclusão de acessibilidade e a partir do documento 74 

feito pela Setorial de Teatro; bem como sobre as demandas do Arquivo Histórico. Anderson 75 

relatou que após a visita do Conselho Municipal e do Conselho Estadual, a Fundação se reuniu 76 

com representantes da Universidade Federal para a formação de uma parceria focada nesta 77 

questão, uma vez que a Fundação não possui um arquivista em seu quadro. Em conjunto, 78 

propuseram duas ações: primeiro fazer um levantamento e diagnóstico da situação atual do 79 

local e, depois, criar um grupo de estudos para elaborar uma tabela de temporalidade. 80 

Também falou sobre um projeto de construção de um laboratório via CNPQ e CAPS, mas pela 81 

morosidade do processo, o mesmo foi solicitado via Fundação. Anderson disse que a Fundação 82 

obteve ainda dois estagiários do curso de Arquivologia que estarão atuando nesse projeto. 83 

Waleska perguntou se vai permanecer o mesmo local, que é posse do Banco do Brasil e Roseli 84 
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relatou que há um termo de comodato em vigência. Roseli informou a todos que a Fundação 85 

está mudando de localização, em duas semanas, para outro prédio na Rua Trajano com esquina 86 

para a Rua Conselheiro Mafra. Márcio perguntou sobre a inserção do Festival Isnard Azevedo 87 

na LOA 2019 e Roseli afirmou que o mesmo está previsto. Marcelo questionou sobre o 88 

concurso público para funcionários, se haverá remanejamento interno da Prefeitura e Roseli 89 

afirmou que não, pois este processo não é permitido.  90 

2. Constituição e fortalecimento das Setoriais: Márcio pediu que Lieza falasse sobre as 91 

reuniões da Setorial de Contação de Histórias e ela relatou que o grupo realizou em setembro o 92 

segundo encontro temático, com uma conversa sobre a relação entre a contação de histórias e 93 

demais linguagens artísticas, que em outubro haverá assembleia ordinária e em novembro 94 

farão novo encontro temático sobre o posicionamento politicamente correto nas histórias. 95 

Márcio disse que em reunião da Mesa Diretora definiu-se fazer uma ação conjunta com os 96 

comitês gestores de todas as setoriais, a fim de fortalecer as que estão mais enfraquecidas. O 97 

grupo definiu a data de 29 de outubro para este encontro. Marcelo sugeriu que este encontro 98 

seja uma reunião extraordinária, caso haja necessidade de se deliberar algo. Elaine relatou que 99 

houve reunião da Setorial de Teatro durante o Festival Isnard Azevedo com bastante 100 

participação e que nela foi observada a importância da participação do coletivo. Ela disse que 101 

devem fazer nova reunião em duas semanas. Marcelo questionou sobre o andamento dos 102 

Planos Setoriais e Márcio disse que há solicitação de qualificação neste sentido para ocorrer 103 

antes da Conferência. Roseli perguntou se já há data para a próxima Conferência e Marcelo 104 

disse que para agendar é necessário aguardar a definição de data da Conferência Nacional e da 105 

Estadual. Márcio elogiou a participação de representantes do poder público nas Assembleias, e 106 

comentou que foi encaminhado pedido de substituição da Superintendência de Projetos 107 

Especiais pelo IGEOF.  108 

3. Projeto de Lei 17.194/17 – “Cria o Museu da Memória Negra no Município de 109 

Florianópolis”: Marcelo disse que não é possível aprovar um parecer sem a presença do 110 

parecerista, no caso, Fábio Garcia. Ele sugeriu que a aprovação seja feita na reunião do dia 111 

29/10. Elaine questionou a possibilidade de o Conselho aprovar, uma vez que o documento já 112 

passou pelo parecerista. Marcelo afirmou que não é a forma legal de condução do processo. 113 

Sendo assim, a conselheira Waleska pediu vistas e leu o parecer. Marcia Escorteganha disse que 114 

o parecer não deixa claro se a Setorial é contra a criação do Museu ou de seu conteúdo. 115 

Marcelo também salientou que não há veiculação de estrutura administrativa no projeto de lei, 116 

o que garante a criação, mas não o funcionamento do Museu. Márcia salientou que para se 117 

criar um museu há necessidade de haver um museólogo e de vários outros itens, além de 118 

determinação de espaço físico e de quem fará a gestão. O Conselho se manifestou favorável à 119 

criação de um Museu com este teor, porém apoiou o parecer contrário da forma como foi 120 

proposto o projeto de lei. Waleska deve redigir novo parecer. 121 

4. Criação de Comissão de investimentos públicos: Por causa da questão da LOA que não 122 

passou pelo Conselho, Márcio sugeriu a criação de um grupo de trabalho com foco nos 123 

investimentos públicos, para haver mais cobrança. Marcelo apontou que a tramitação da LOA é 124 

o assunto mais urgente a ser tratado pelo Conselho e que demais temas referentes a 125 

investimentos sejam deixados para 2019. Elaine questionou a repercussão dos atos feitos em 126 

2017, o quanto surtiram efeitos em rubricas e outros avanços. Waleska registrou que nunca 127 
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houve tanto descaso com o repasse de informações por parte da Secretaria para o Conselho. 128 

Elaine sugeriu que seja enviada uma moção de repúdio. Márcio colocou em votação e os 129 

presentes aprovaram por unanimidade. Elaine se propôs a ir falar com o Secretário e, em caso 130 

de não retorno, fazer uma denúncia ao Ministério Público. Marcelo sugeriu que antes se peça 131 

uma reunião com o Prefeito para listar problemas. Márcia apoiou, dizendo que ao chegar ao 132 

Ministério Público com diversas negativas de negociação, a denúncia tem mais força e 133 

legitimidade. 134 

VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 21h10min, e eu 135 

Lieza Boing de Souza Neves, lavrei a presente ata, acompanhada do presidente do CMPCF. 136 

___________________________________           _________________________________ 137 

                        Marcio Fontoura                                            Lieza Boing de Souza Neves 138 

               Vice-Presidente – CMPCF                                         1ª Secretária do CMPCF 139 


