
 

 
Ao 1º do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniram-se por teleconferência, para Assembleia                  
Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, os seguintes Conselheiros:  
 
Conselheiros: 
 

1. Adriana Rosa 
2. Amanda Barbosa Soares 
3. Bianca Kaizer de Oliveira 
4. Cíntia Domit Bittar 
5. Claudia Roberta Yumiko Tristão 
6. Cristina Villar 
7. Daiane Dordete Steckert Jacobs 
8. Edinéia Vagner 
9. Gabriel Stapenhorst Alves Pereira 
10. Jerusa Mary Pereira 
11. Juliana da Mata Cunha 
12. Josiane Gomes Fonseca 
13. Karin Serafin 
14. Luciano Santana Portella 
15. Marcio Fontoura 
16. Maria Helena Alemany Soares 
17. Maria teresa Lira Collares 
18. Marcelo Seixas 
19. Maurício Tietboehl Nascimento e Souza 
20. Nathalie Soler 
21. Rodrigo Rosa 
22. Ronaldo Fernando de Sá Oliveira 
23. Taty Américo 
24. Valerio Jansen  
25. Patrick Almeida Cavalheiro 

 
Ausência Justificada: 
Lucas Cimbaluk - IPHAN 
 
Secretária - Mariane P. Ventura 
 
I - Abertura da Sessão: 19h13min. Cristina deu as boas-vindas a todos e todas presentes na primeira                 
assembleia de 2021.  
 
II - Aprovação de atas:. Aprovada a ata da assembleia ordinária de 14 de Dezembro de 2020. 
 
III - Informes:  

● Cristina, como membro da comissão gestora do Fundo Municipal de Cultura, informou que             
os proponentes estão em fase de pagamento, o qual está sendo realizado em duas parcelas,               
de acordo com o plano de trabalho dos proponentes. Cristina informou, também, que houve              
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uma formação em que muitas questões foram esclarecidas pela Controladoria e está            
disponível no canal do Conselho no Youtube; destacou que para proponentes ou para quem              
deseja ser proponente de projetos vale a pena assistir para entender sobre prestação de              
contas.  

● Cristina parabenizou a conselheira Cíntia Bittar pelo filme “O Baile”, por todos os prêmios e               
conquistas, pois o filme está concorrendo a uma vaga no Oscar. Ressaltou que é uma grande                
conquista, também, para o Estado de SC e Florianópolis. Cíntia agradeceu os cumprimentos             
em nome de toda sua equipe.  
 

IV - Ordem do dia e encaminhamentos:  
 
Cristina realizou a leitura da pauta.  

 
1. Aprovação da ata: Cristina abriu a palavra aos conselheiros/as. Ninguém se pronunciou e a              

presidente declarou a ata de dezembro de 2020 aprovada.  
 

2. Apresentação do relatório 2020: Cristina comentou sobre o relatório elaborado pela           
Mariane, secretária executiva do CMPCF, que fez um excelente trabalho em resumir as             
atas e destacar os principais pontos discutidos nas reuniões; salientou que foram            
realizadas diversas ações que não constam em atas, como a militância, o trabalho nos              
grupos, reuniões extras, mas o relatório oferece um bom panorama do que foi feito em               
2020. Em seguida, a presidente apresentou o relatório da distribuição das cestas básicas,             
ação que o Conselho realizou em Maio do ano passado. Foram distribuídas 220 cestas no               
total. Cristina destacou que foi uma ação singela, mas que fez a diferença para quem               
recebeu devido a extrema necessidade no início da pandemia e deixou seu            
agradecimento a todos que se envolveram na ação. Em seguida, Cristina abriu para             
comentários dos conselheiros/as acerca das ações desenvolvidas em 2020 e informou que            
o link para acesso ao relatório está disponível no Instagram do Conselho, para ser              
compartilhado às setoriais. Tatiane perguntou sobre a possibilidade de repetir a ação das             
cestas básicas, visto que seguem surgindo solicitações de ajuda. Cristina disse que estava,             
também, pensando nessa possibilidade, visto que acabaram as parcelas do auxílio           
emergencial e o recurso da Lei Aldir Blanc foi suficiente para que as pessoas pagassem               
apenas algumas contas; dessa forma, salientou que será importante o planejamento das            
ações do Conselho e que é possível incluir novamente esse tipo de atividade.  
 

3. Apresentação do relatório Lei Aldir Blanc: Cristina apresentou o material enviado pela            
Fundação, com a planilha de dados acerca dos recursos da lei; explicou que foram              
enviados dois quadros de valores referentes aos Incisos II e III, o primeiro com o montante                
que foi disponibilizado originalmente e o segundo com os valores que, efetivamente,            
foram pagos. A presidente chamou atenção para um fato que considera um grande             
problema, que foi o baixo número de inscrições - algo que, certamente, se deu pelo               
tempo restrito de divulgação e, também, pela extrema burocracia que dificultou muito a             
inscrição das pessoas; Informou que existe uma sobra dos recursos da Lei Aldir Blanc de               
R$1.458.892,00, uma grande quantia que está estacionada na conta do município e ainda             
não foram dados os encaminhamentos do que será feito com essa verba. Cristina             
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comentou que o Conselho recebeu o relatório acompanhado do Ofício da Fundação e             
destacou uma parte do texto, na qual a Fundação ressalta que seguiu solicitações do              
Conselho acerca da execução da Lei. A presidente salientou que identificou nisso uma             
desconexão, visto que as recomendações dadas pelo Conselho, a partir do trabalho do             
Fórum, não foram acatadas; deixou um alerta com relação às distorções das informações             
e ressaltou que se os encaminhamentos tivessem sido dados da forma como o Conselho              
tentou contribuir, talvez os recursos tivessem sido melhor usados. Cristina informou que            
foram enviados outros ofícios e todos permanecem sem resposta; ressaltou que a            
Fundação está trabalhando com equipe muito reduzida e que o Conselho sempre recebe             
essa justificativa quando cobra a não publicação de editais ou a ausência de respostas              
devidas; salientou a necessidade urgente do prefeito nomear pessoas para que o trabalho             
caminhe, pois a sensação é de sucateamento e a classe cultural está “refém”, aguardando              
a boa vontade dos gestores e das lideranças do município. Em seguida, a presidente abriu               
para comentários dos conselheiros/as acerca do relatório da Lei Aldir Blanc. Cíntia falou             
que não apenas a sobra dos recursos, mas todo o processo da Lei Aldir Blanc municipal,                
demonstra uma grande incapacidade da Fundação Franklin Cascaes - independente do           
motivo que se alegue - de operacionalizar recursos e desenvolver seu principal objetivo,             
que seria o fomento do setor; comentou sobre a MP da prorrogação, que foi assinada               
pelo presidente, a qual não ajuda o setor, pois só possibilita o uso do recurso para ações                 
já empenhadas; sugeriu que seja enviada como forma de pressão política uma            
reivindicação para que os recursos que sobraram sejam usados numa nova rodada do             
Inciso II, visto que a Fundação - além de não cumprir com as recomendações do Conselho                
para o Inciso III - não ocupou o teto previsto para a Lei no Inciso II; ressaltou que acredita                   
que será “em vão”, mas, ao menos, cria-se memória dessa reivindicação. Gabriel            
questionou se ainda é possível utilizar esse recurso que sobrou, pois é vergonhoso uma              
quantia desse volume não ser usada, sendo que há muitas pessoas precisando; comentou             
sobre o grave problema que é a falta de comunicação da Fundação com a sociedade civil.                
Cristina concordou que, de fato, é um grande problema que vem sendo enfrentado, de              
embate com a Fundação, e que este não é objetivo deste Conselho - o objetivo é auxiliar e                  
assessorar a execução de políticas públicas para a cultura, sendo que o mínimo necessário              
para esse fim é ter uma comunicação. Marcelo ressaltou que fez a leitura do relatório e                
que considera preocupante que o documento apresenta valores, mas não valores totais,            
visto que deveria demonstrar o que de fato ocorreu - o município recebeu um valor,               
aplicou uma parte e teve um saldo, isso o relatório não apresenta, ou seja, são dados                
apresentados que carecem de análise; destacou, ainda, que compreende a preocupação           
da conselheira Cíntia em relação aos recursos da Lei, mas que acredita que pelo              
movimento, a prorrogação da Lei é para sair no ano de 2021 e que temos que batalhar                 
nesse sentido, porque o estado de calamidade é uma incógnita e a realidade é que o setor                 
cultural não poderá retornar a normalidade antes de 2022 ou 2023; disse que até lá a                
classe estará fadada a uma exclusão social e que vota pela prorrogação da Lei até 2023,                
ou seja, se for para ser enviado algum documento, que seja enviada uma solicitação pela               
prorrogação. Sobre a Fundação, o conselheiro comentou que tem receio de que, ao seguir              
apenas apontando os problemas do sucateamento institucional, sem propor soluções,          
esteja contribuindo para o desmantelamento dessa estrutura. Cristina falou que          
considera válidos os dois encaminhamentos propostos - que é possível redigir um            
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documento para solicitar a aplicação dos recursos e engajar um movimento, até com             
outras cidades, para pressionar pela prorrogação da Lei. A presidente finalizou o ponto de              
pauta dizendo que serão encaminhados por e-mail os documentos para apreciação.  
 

4. Apresentação do controle de faltas e encaminhamento de indicação para setoriais e do             
poder público: Cristina realizou a leitura do Artigo 25 do Regimento Interno do Conselho,              
o qual foi revisado e aprovado em dezembro do ano passado. O artigo se refere à                
destituição dos conselheiros/as que faltarem 3 vezes consecutivas às assembleias, sem           
justificativa. A presidente informou que foi feita a sistematização das ausências, ausências            
justificadas e presenças; a partir disso, verificou-se que existem 8 cadeiras do poder             
público das quais pelo menos metade não teve participação nem de titular, nem de              
suplente, em nenhuma das reuniões. Existem 3 cadeiras da sociedade civil que estão sem              
representação - setorial de cultura digital, setorial de humanidades e setorial dos            
contadores de história. Cristina falou que a proposta de encaminhamento é que a mesa              
diretora entre em contato com as setoriais, para que indiquem representantes e que será              
enviado ao chefe do executivo a lista de órgãos do poder público sem representação, para               
que sejam feitas as devidas nomeações. Marcelo comentou sobre a dificuldade de            
indicação de conselheiros da sociedade civil, porque existe implicação de conferência e de             
articulação de setorial; ressaltou que sobre a parte de representação governamental, a Lei             
não estabelece quais os órgãos ou entidades precisam estar representadas - cabe ao             
próprio governo definir; sendo assim, salientou que considera importante alertar os           
órgãos que não estão comparecendo às reuniões; destacou, ainda, que é preocupante a             
morosidade na definição da estrutura administrativa da Fundação, que é o órgão executor             
das políticas públicas, argumentando que o Conselho precisa se manifestar quanto a isso,             
visto que em Março tem aniversário da cidade, maratona fotográfica e cortejos do Divino.              
Cristina informou que já foi solicitado à Fundação o planejamento para este ano. Marcelo              
complementou sua fala, ressaltando que é uma gestão de continuidade, visto que o             
prefeito foi reeleito e, mesmo assim, ainda não foi definida a gestão da Fundação;              
chamou atenção para o fato de que no mundo inteiro estão sendo pensados e executados               
“planos B”, já que não é possível realizar atividades presenciais. Cristina salientou que o              
Conselho está muito preocupado e atento com toda a programação tradicional que está             
se perdendo porque não tem planejamento e, também, com as questões do Fundo             
Municipal que já deveriam estar encaminhadas; é necessário que haja tanto a            
programação, como um orçamento, mas que no momento está tudo “engessado”, à            
espera da definição do quadro da Fundação. Cíntia questionou a possibilidade de realizar             
uma denúncia ao Ministério Público sobre essas situações; disse que considera           
importante uma assessoria ao Conselho, talvez da OAB-SC; perguntou o que pode ser             
estruturado para a imprensa, porque desde a gestão da Lei Aldir Blanc ao descaso              
presenciado já em 2021, cabe uma ação que alcance a sociedade, para que se comunique               
o que está acontecendo na cultura do município; ressaltou essas duas linhas, justiça e              
imprensa. Cristina falou que é necessário reativar o grupo de trabalho de emergência,             
para que sejam encaminhadas essas ações; comentou que a Fundação tem oferecido            
respostas somente quando o Conselho realiza alguma postagem nas redes sociais ou            
estabelece contato com outra instituição; salientou que as ações no momento deverão            
ser com o intuito de pressionar tanto a nomeação da estrutura da Fundação nessa nova               
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gestão do prefeito, como a divulgação dos recursos e planejamento para o ano. A              
presidente registrou o encaminhamento da formação do GT de emergência, para as            
definições das táticas e estratégias para pressionar o executivo local. Tatiane sugeriu que,             
assim que a equipe da Fundação for designada, seja solicitada uma reunião com o grupo.               
Cristina concordou e lembrou da sugestão do Gabriel, de realizar visitas aos gabinetes de              
vereadores, para apresentar o Conselho; falou que são ações que podem entrar no             
planejamento da nova gestão do Conselho.  
 

5. Eleição da nova diretoria: Cristina colocou o cargo de presidente à disposição, caso             
alguém tivesse interesse em assumir uma nova gestão do Conselho. Explicou como seria o              
rito para a votação - presidente, vice-presidente, 1ª e 2ª secretárias. Em seguida,             
comentou sobre a situação do Anderson, então vice-presidente, que havia estado ausente            
em muitas reuniões do Conselho sem justificativa e que, em conversa prévia, já havia dito               
que não teria interesse de seguir no cargo, ficando, assim, disponível o lugar de              
representante da Fundação Franklin Cascaes. Antes da votação, Marcelo pediu          
confirmação de quórum. Mariane informou que estavam presentes no momento 10           
conselheiros da sociedade civil e 9 do poder público. Marcio fez indicação pela             
continuidade da gestão da Cristina, visto que os encaminhamentos estão sendo dados            
apesar das dificuldades; disse para que se encontre uma nova pessoa para o cargo do               
Anderson, alguém que esteja disposto a desenvolver os trabalhos junto à mesa diretora e              
pudesse dividir melhor as funções, para que a presidente não fique sobrecarregada.            
Cristina registrou agradecimento à mesa diretora de sua gestão em 2020, disse que             
compreende a situação do Anderson, que foi alguém que contribuiu bastante para o             
Conselho e parabenizou as contribuições da Bianca e da Tatiane, como secretárias, assim             
como da Adelir e da Mariane, secretárias executivas. Adriana concordou com a fala do              
conselheiro Marcio, considerando importante a continuidade da gestão; ressaltou que foi           
um ano muito especial e que percebeu que Cristina e a mesa diretora estiveram muito               
sobrecarregadas, mas a presidente foi muito eficiente na condução dos trabalhos. Patrick            
reiterou a fala da conselheira Adriana, reforçando a continuidade da Cristina como            
presidente. Josiane também defendeu a continuidade de Cristina. Em seguida, foi aberto            
para votação e Cristina foi eleita com 100% de aprovação. Na sequência, Cristina             
perguntou quem teria interesse em ocupar o cargo de vice-presidente e o conselheiro             
Marcelo colocou seu nome à disposição, sendo eleito com 100% de aprovação. Cristina             
indicou os nomes das conselheiras Bianca e Tatiane para seguirem como secretárias; foi             
feita votação em bloco para os cargos e Bianca foi eleita como 1ª secretária e Tatiane                
como 2ª secretária, com 100% de aprovação. Cristina felicitou a eleição com a formação              
da gestão do Conselho para 2021 e agradeceu a confiança para sua continuidade.  

 
6. Painel de sustentabilidade cultural: Cristina passou a palavra ao conselheiro Marcio, que            

havia solicitado o ponto de pauta. Marcio comentou que esse tema surgiu a partir do               
contexto com a Fundação, em que não se recebe o planejamento anual, com os gastos               
previstos; disse da possibilidade de buscar especialistas para estabelecer entendimento          
sobre a gestão da cultura em Florianópolis, visto que o município se distanciou das              
políticas legais, ou seja, das leis que criam políticas permanentes para a cultura,             
priorizando a aplicação de verbas em eventos, de acordo com interesse da gestão, e              
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deixando de valorizar as políticas permanentes. Dessa forma, o painel de sustentabilidade            
cultural serviria para apontar as fragilidades do setor, em termos de investimentos nas             
áreas e facilitaria o entendimento do contexto mais amplo da cultura em Florianópolis,             
possibilitando criar elementos para dar encaminhamento às ações na política cultural.           
Cristina falou que essa discussão pode entrar com mais detalhes na pauta da reunião              
extraordinária de planejamento do Conselho, porque a presidente tem como proposta           
que sejam criadas ações paralelas de formação e de encontros e debates sobre a cultura,               
para que o Conselho não se restrinja apenas às questões urgentes e burocráticas, mas              
também para que possa desenvolver atividades formativas. Marcelo ressaltou que esse           
ano haverá conferência municipal, estadual e nacional; salientou que o foi apresentado            
pelo conselheiro Marcio é a necessidade de avaliação da gestão, não necessariamente um             
painel de sustentabilidade, em que se aponte onde a gestão falhou e precisa melhorar              
para avançar nas políticas públicas; sugeriu que seja inaugurado um movimento de            
pré-conferência para discutir cultura em profundidade. Marcio concordou com a proposta           
do Marcelo, pois engaja as setoriais na criação de painéis e na discussão das políticas               
culturais. Marcelo alertou que o Conselho terá que lembrar a gestão do município que              
será necessário refazer o Plano Municipal de Cultura, que está acabando. Adriana            
concordou com o que o Marcio e o Marcelo falaram sobre os painéis de cultura; destacou                
que foram feitas muitas ações no ano passado, com os fóruns, e sugeriu que sejam feitos                
relatos das setoriais sobre as dificuldades enfrentadas com as políticas públicas,           
encontrando pontos em comum entre as setoriais, no sentido de gerar uma reflexão;             
salientou a importância de um “feedback” ao município, chamando a Fundação para que             
o Conselho apresente os problemas vividos e as soluções pensadas, cobrando o que será              
feito a partir de agora. Cristina ressaltou que será elaborada uma proposta de             
cronograma para as pré-conferências, assim como foi feito para o fórum.  
 

7. Seminário sobre política cultural para os conselheiros de cultura e suas setoriais: Cristina             
passou a palavra à conselheira Adriana, havia solicitado o ponto de pauta. Adriana fez              
relação do tema com o que o Marcio trouxe de provocação no ponto anterior; relatou               
que no GT para organização dos debates com os candidatos à prefeitura, foi elaborado              
um material para ser entregue aos entrevistados, partindo do fato que existe uma             
“ignorância” com a cultura, ou seja, os gestores ignoram a cultura da cidade. Dessa forma,               
salientou que falta chegar aos integrantes das fundações de cultura informações sobre o             
Conselho, políticas públicas, direitos e deveres; destacou a necessidade de um olhar            
aprofundado às políticas públicas com as quais o Conselho precisa atuar diretamente, por             
meio de seminários para passar as informações aos conselheiros e aos integrantes dos             
órgãos de cultura. Cristina lembrou que no canal do Conselho no Youtube tem vídeos de               
formações anteriores bem interessantes, assim como a iniciativa da setorial de dança que             
convidou o conselheiro Marcelo para uma conversa didática sobre políticas culturais. A            
presidente disse que é possível realizar ações do Conselho nesse sentido, junto com o GT               
do planejamento será feita sistematização de um cronograma e de algumas pautas que já              
foram levantadas para debate.  
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V - Encerramento: Sem mais nada a tratar, a presidente encerrou a reunião às 21h20min agradecendo a                 
presença de todos e todas na primeira reunião de 2021, e eu, Bianca Kaizer de Oliveira, lavrei a presente                   
ata acompanhada da presidente do CMPCF.  
 

 

 
 

__________________________________           _________________________________ 
                        Cristina Villar de Souza                                        Bianca Kaizer de Oliveira  
                          Presidente – CMPCF                                           1ª Secretária do CMPCF 
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