
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Ao 1º do mês de março 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:

Adriana Rosa
Bianca Kaizer de Oliveira
Cíntia Domit Bittar
Claudia Roberta Yumiko Tristão
Cristina Villar
Edinéia Vagner
Gabriel Stapenhorst Alves Pereira
Jerusa Mary Pereira
Josiane G. Fonseca
Karen Kremer
Karin Serafin
Lucas Cimbaluk
Luciano Santana Portella
Marcelo Seixas
Marcio Fontoura
Maria Helena Alemany Soares
Maria teresa Lira Collares
Maurício Souza
Nathalie Soler
Ronaldo Fernando de Sá Oliveira
Taty Américo

Justificativa:
Daiane Dordete Steckert Jacobs

Secretária - Mariane Ventura

I - Abertura da Sessão: 19h13min. Cristina deu as boas-vindas a todos, todas e todes presentes.

II - Aprovação de atas: Aprovada a ata da assembleia ordinária de 01 de Fevereiro de 2021.

Cristina realizou a leitura da pauta e informou inclusão de ponto de pauta para o final da assembleia,
referente à formação da Setorial de Cultura LGBT+.

III - Informes:

● Cristina informou que foi solicitada, por meio de ofícios, a nomeação de conselheiros do
poder público. Na reunião passada foram informadas as cadeiras que foram destituídas por
falta de representante e ausências nas assembleias. Há 8 cadeiras do poder público que estão
vagas, sem suplente e sem titular. No caso da sociedade civil existem 4 cadeiras vagas, que
são das setoriais de cultura digital, contadores de história, humanidades e hip hop - sendo
que a setorial de humanidades é prevista em lei, é uma cadeira fixa e não pode ser
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substituída por outra setorial. A presidente informou, também, que a setorial de contação de
história está realizando reunião no presente momento e avaliando a possibilidade de
indicação de representante. Sendo assim, ainda restam 2 cadeiras vagas e sem mobilização
para que indiquem representação.

● Cristina expressou seu pesar pelo falecimento de Johnny Deluti, que não resistiu à covid-19,
sendo uma grande perda para o setor cultural da cidade.

● Karin fez um convite à live que será realizada pela setorial de dança, sobre a regulamentação
dos profissionais da dança em Florianópolis e informou que é um tema que pode ser
estendido às outras áreas. A conselheira relatou que foi uma demanda que surgiu no final de
2020, pois foram encontrados muitos profissionais informais, sem MEI, e com muita
dificuldade para se inscreverem nos editais; relatou, também, que na última assembleia da
setorial houve participação de assessoria contábil para explicações sobre impostos e que há
muitos integrantes da setorial que têm dúvidas sobre estes temas. A live será dia 05 de
Março, no canal do youtube da setorial de dança, às 20h. Cristina parabenizou a ação e
lembrou que o Conselho pode apoiar as iniciativas das setoriais nas redes sociais, para
ampliar o alcance das divulgações.

● Maria Teresa informou que a setorial de produção cultural está fazendo chamamento para
uma reunião, mas que ainda não tem data e horário definidos, pois estão aguardando o
preenchimento do formulário de proposição de pauta pelos integrantes da setorial.

● Cristina salientou que o meio oficial de comunicação e repasse da agenda de reuniões das
setoriais é por e-mail, sendo o grupo de whatsapp uma ferramenta complementar. Mariane
reforçou a informação veiculada por e-mail, sobre o formulário de atualização cadastral dos
conselheiros e conselheiras.

IV - Ordem do dia e encaminhamentos:

1. Aprovação da ata: Cristina abriu a palavra aos conselheiros/as. A conselheira Cíntia se absteve
por não ter recebido a ata com tempo hábil para apreciação. Ninguém mais se pronunciou e
a presidente declarou a ata de fevereiro de 2021 aprovada.

2. Relato de encontro com vereadores e superintendente da Fundação Franklin Cascaes:
Cristina relatou que, na semana passada, o novo superintendente da Fundação, Fábio
Botelho, foi nomeado e tomou posse. Assim que se deu a posse, o próprio
superintendente convidou o Conselho para um encontro de abertura de diálogo.
Participaram da conversa, que aconteceu na Casa da Memória, a presidente e o
vice-presidente, Marcelo. Cristina informou que foi uma reunião de apresentação, de
levantamento de pautas prioritárias mais amplas e de refletir sobre uma agenda,
iniciando, assim, o diálogo com o novo superintendente. Relatou que as impressões da
reunião foram positivas, pois Fábio está com muitas ideias interessantes para o setor, as
quais estão alinhadas com as prerrogativas e demandas do Conselho. A presidente
salientou que é compreensível que o novo superintendente precise de um tempo para
entender o funcionamento da Fundação, avaliar o planejamento, verificar o que foi feito e
o que não foi feito; além disso, muitos funcionários saíram da e há previsão de que novos
ingressem. Destacou que acredita que o setor terá um grande aliado e que serão
importantes as reuniões com o superintendente, assim como com os vereadores. Relatou
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que foram emitidas cartas e solicitações de reuniões para o Conselho se apresentar ao
legislativo do município e a presidente, junto do vice, estão se reunindo com vereadores -
até o momento já estiveram em reunião com o vereador Renato da Farmácia; com a
bancada do PSOL (coletivo Bem Viver, vereador Marquito e vereador Afrânio); com a
vereadora Carla Ayres e com o vereador Marquinhos. Cristina salientou que o propósito
dessas reuniões é o alinhamento do executivo e do legislativo com o Conselho, para que
todos caminhem em uma única direção. Na sequência, Cristina passou a palavra ao
Marcelo que reforçou a fala da presidente e também considerou positivo o primeiro
encontro com o superintendente da Fundação; destacou que, embora seja uma
continuidade de gestão na prefeitura, na Fundação houve mudanças e Fábio sinalizou o
interesse para abrir o diálogo com Conselho e manter o diálogo permanente; assim como
as lideranças do legislativo com as quais estão se reunindo. Marcelo salientou que foi uma
ação importante o Conselho procurar se reunir com o líder do governo na câmara de
vereadores, Renato da Farmácia; além disso, ele e Cristina também estiveram no evento
da posse, em que tal reunião foi citada, o que marca a presença e o interesse político do
Conselho em buscar o alinhamento. Relatou que o novo superintendente já declarou que
terá uma gestão de no máximo um ano à frente da Fundação, sendo seu principal objetivo
modernizar a administração da Fundação, e que quer o Conselho ao seu lado,
orientando-o; diante disso, Marcelo ressaltou que caberá ao Conselho avaliar como foi o
relacionamento com o executivo até então e o que se espera da nova gestão; sugeriu que
o Conselho retorne ao novo superintendente com um documento em que cada setorial
sinalize o que espera para a gestão desse ano. Cristina salientou que nessas reuniões,
tanto com o superintendente quanto com os vereadores, ficou evidente a necessidade de
indicadores da cultura e do mapeamento. Informou que foi passado ao Fábio acesso ao
IdCult, para que possa ser verificado os dados coletados ano passado, e que ele já está
trabalhando nisso, visto que a gestão anterior nunca chegou a acessar a plataforma. Além
disso, a presidente destacou a necessidade urgente de capacitação das pessoas, para que
possam acessar os mapeamentos e, também, os editais e ter acesso às políticas públicas.
O conselheiro Gabriel lembrou que foi enviado ofício, dia 04 de Agosto de 2020, à
secretaria da fazenda solicitando CNAES e número de notas fiscais emitidas em 2019 para
que se obtenha mais um indicador econômico e ainda não houve retorno; relatou que
recebeu notícias da pessoa com quem tem contato e que foi informado que em breve será
divulgado relatório com esses dados. Cíntia perguntou sobre novidades quanto ao tema
das notas fiscais, mesmo tomador e prestador de serviços, visto que é um problema que
atinge diretamente as produtoras do audiovisual; informou que a setorial está tentando
marcar uma reunião com o prefeito e relatou que há necessidade de uma decisão política
por parte da prefeitura, diante dos argumentos que foram levantados pela procuradoria
sobre o assunto. Cristina propôs como encaminhamento que todas as setoriais façam o
levantamento de suas demandas prioritárias e pontuais e que enviem ao Conselho, para
que sejam reforçadas numa pauta única. A presidente informou que o Conselho irá
solicitar, novamente, os relatórios da Lei Aldir Blanc e do Fundo Municipal à Fundação.

3. Formar GT para estudo da lei de incentivo à cultura: A conselheira Maria Teresa relatou a
preocupação da setorial de produtores culturais quanto à LIC e a intenção de se formar
um GT para estudo da Lei, visto que precisa ser atualizada com um sistema mais ágil de
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cadastro, tramitação; salientou que as questões da análise de critérios e resultados são
pontos que precisam ser estudados na lei. A sugestão é que se crie um GT com vários
representantes, de várias setoriais, devido a importância da lei e para que não haja risco
de que seja extinta, visto que a LIC é fundamental para o desenvolvimento econômico de
Florianópolis e uma fonte de renda. Marcelo considerou importante a atualização da Lei e
também do decreto que regulamenta a lei; ressaltou que já existe comissão de Legislação
e Orçamentos na qual pode ser constituída uma comissão interna para estudo da lei de
incentivo. Cristina ressaltou a possibilidade de participação de representantes da
Fundação e do legislativo na comissão e no GT da LIC. Adriana relatou sobre o
levantamento de demandas das setoriais que foi desenvolvido no ano passado, durante o
fórum municipal para Lei Aldir Blanc, sugeriu que seja aproveitado esse material. Cristina
ressaltou que identifica a necessidade de sistematização das demandas. Marcelo destacou
que as demandas a serem apontadas neste momento são as mais urgentes. Maria Helena
reforçou a necessidade de levantamento das pautas emergenciais; relatou que o IFSC tem
o setor de sistematização de registro de projetos em editais e que pode oferecer uma
consultoria quanto à tecnologia a ser usada para essa finalidade. Cristina propôs como
encaminhamento que os interessados/as em participar do GT sobre LIC entrem em
contato com o Gabriel e com a Teresa.

4. Cadeira do CMPCF no Conselho Municipal de Turismo: Cristina informou que foi feito
estudo prévio da lei que cria o Conselho Municipal de Turismo e que está prevista
participação do setor de patrimônio histórico e artístico municipal e que o Conselho
elaborou um ofício solicitando a cadeira; informou, também, que não foram localizadas
atividades deste Conselho; ressaltou que existe diálogo importante, com a ida da Roseli
para a secretaria do turismo. A presidente passou a palavra ao conselheiro Gabriel que
justificou que esta solicitação é devido ao fato de que turismo precisa de um setor cultural
ativo; destacou que existe uma cadeira da secretaria municipal de turismo no CMPCF e
considera importante haver do CMPCF no Conselho de Turismo, além da secretaria de
cultura; destacou a necessidade de ampliar o diálogo fora do setor cultural para
demonstrar a importância da cultura para a sociedade e instituições; salientou, também,
que o ComTur pode ser mais um lugar para o setor pautar valorização e investimento.
Cristina informou que será enviado ofício para solicitação e, visto que está previsto uma
cadeira referente à patrimônio histórico e artístico, ressaltou que algum conselheiro por
parte do patrimônio no município poderá participar. Marcelo destacou que não se sabe da
composição do Conselho de Turismo, mas considera a importância da sociedade civil
representando o patrimônio, que é o que está sendo pleiteado, diferente da
representação de órgãos ligados ao executivo. O conselheiro se colocou à disposição para
participar do ComTur.

5. Organização do seminário sobre políticas culturais e painel de debates: Cristina destacou
que, para organização desta ação, poderá ser usada a mesma dinâmica que foi empregada
para elaboração dos debates com os candidatos à prefeitura; propôs a ideia de podcasts
para bate-papos sobre cultura, para os quais seria necessário equipe disponível. Marcio
sugeriu que seja criada uma agenda de eventos, junto com a comissão de comunicação,
para trabalhar no sentido de integrar as ações. Adriana relatou as dificuldades
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encontradas para entendimento das políticas culturais, principalmente com a Lei Aldir
Blanc, sendo importante a organização do conteúdo de gestão da cultura para poder
repassar aos integrantes das setoriais; propôs trabalhar em grupo, com material de vídeos
e lives que possa ficar disponível para o Conselho. Cristina propôs o encaminhamento de
que seja reativado o grupo de trabalho das eleições e seja elaborada uma sugestão de
programação com as temáticas, para a partir disso, buscar nomes e meios de viabilizar
essa atividade, como uma série de ações formativas. Marcio complementou, sugerindo
que sejam incluídas as pautas da comissão de legislação, como a lei do fundo e a lei de
incentivo, para elaboração de material formativo. Marcelo considerou que pode ser uma
iniciativa interessante, com viés de ação cidadã, mas afirmou que a obrigação de fazer
capacitação e formação é do poder público; salientou a possibilidade de se buscar
orçamento e ir atrás de recurso para viabilizar. Cristina falou de levantar as temáticas, os
profissionais e entregar para que a fundação faça a atividade. Josiane reiterou a fala do
Marcelo; relatou que no Conselho Municipal de Saúde haverá um curso de formação com
os professores da UFSC e ressaltou a importância de trocas institucionais, como parceria
UFSC/Prefeitura, para montar um curso de capacitação para conselheiros, com emissão de
certificado. A conselheira Bianca se colocou à disposição para verificar as possibilidades
junto com a UFSC. Cristina reforçou o encaminhamento para reativação do grupo de
trabalho das eleições para tratar o assunto. (Devido a um problema técnico na
apresentação de slides do Conselheiro Marcelo, houve inversão na ordem da pauta da
assembleia).

6. Setorial de Cultura LGBT+: Cristina informou que foi constituída a setorial de cultura
LGBT+, em reunião no último sábado, com a participação de cerca de 90 pessoas, na qual
foi elaborado, discutido e aprovado o regimento interno da setorial; informou, também,
que o Conselho recebeu toda a documentação referente ao rito de reconhecimento da
setorial e encaminhou para emissão de parecer que deve ser por parte de um conselheiro,
sendo, neste caso, feito pela conselheira Bianca. A presidente destacou a importância da
participação da sociedade civil na construção das políticas públicas para a cultura e que,
diante da ausência de setoriais, foi julgada como pertinente a inclusão dessa pauta e a
apresentação ao Conselho, visto que é uma setorial potente, plural e transversal. Bianca
realizou a leitura do parecer de reconhecimento da setorial de cultura LGBT+. Marcelo
salientou que a criação da setorial se deu respeitando os ritos estabelecidos pelo
Conselho e que a ação traz consigo uma importante carga simbólica diante da atual
conjuntura; declarou ser favorável ao parecer lido pela conselheira Bianca e ressaltou ser
um dia histórico para a cultura do município, visto que Florianópolis é vanguarda na
proposição de políticas públicas, cumprindo com mais um exemplo. Marcio parabenizou a
organização da setorial e questionou sobre a publicação em diário oficial dos novos
representantes. Marcelo destacou que não há ilegalidade no ato e Cristina explicou sobre
os procedimentos cumpridos com as setoriais que deixaram cadeiras vacantes. A
presidente informou que já foi solicitado publicação de nomeação da nova diretora e
serão enviadas as nomeações de representantes de todas as setoriais para esta gestão.
Arthur Gomes, representante do movimento de formação da setorial de cultura LGBT+,
falou da urgência de criação desta setorial, debatida com mais de 100 trabalhadores/as da
cultura de Florianópolis e Santa Catarina; sendo a cultura um espaço acolhedor e
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emancipador das histórias de corpos dissidentes da norma hetero cisgênera. Arthur
agradeceu o parecer da conselheira Bianca e a generosidade do Conselho em acolher a
setorial; dedicou a conquista a todas as pessoas LGBTQIA+ que não puderam estar
presentes devido aos altos índices de violência contra a comunidade e, também, a todas
as pessoas que estão compondo a construção da setorial; ressaltou que a setorial está
disposta a debater e pleitear políticas públicas a respeito de gênero e sexualidades, mas,
também, a formar discussões e trazer corpos dissidentes para a construção dessas
políticas; declarou que é mais uma conquista para transformação da cultura da cidade e
exaltou a resistência e vida longa à comunidade LGBTQIA+ de Florianópolis. Foi aberta
votação aos conselheiros da sociedade civil, para reconhecimento do Fórum de Cultura
LGBT+, sendo aprovada a criação da setorial por unanimidade. A presidente declarou,
assim, instituído o Fórum Permanente Setorial de Cultura LGBT+ e informou que o
próximo passo é que a setorial delibere sobre seus representantes, enviando ao Conselho,
por meio de ofício, a indicação dos nomes do titular e suplente para ocupar a cadeira. A
conselheira Cíntia relatou que acompanhou a formação da setorial e felicitou a aprovação
em nome da setorial do audiovisual.

7. Peças orçamentárias para a cultura, entre o ideal e a realidade: Marcelo realizou
apresentação de slides acerca de orçamento para a cultura, uma breve reflexão a respeito
das LOAs de 2016 e 2021. O conselheiro ressaltou que o objetivo da apresentação é
refletir acerca das peças orçamentárias, tendo como referência três momentos diferentes;
como comparativo os anos de 2016 e 2021, mas também uma referência a 2011; salientou
que o orçamento é um instrumento do planejamento, não é sinônimo de recurso, mas é
necessário para pensar os investimentos que o poder público irá fazer. A peça demonstra a
origem dos recursos, o total de receitas e como serão aplicadas, ou seja, quais as despesas
e os investimentos que serão feitos. Explicou que o orçamento é dividido em três leis
orçamentárias, sendo elas o Plano Plurianual (PPA), de 4 em 4 anos, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), de 2 em 2 anos, e a Lei Orçamentária Anual (LOA); as peças
orçamentárias orientam o planejamento dos gastos a curto, médio e longo prazo e a
apresentação tem como foco a LOA. Após explanação, Marcelo concluiu que,
comparativamente, observa-se que houve retração dos recursos orçados para a cultura e
enxugamento do processo de planejamento. O material apresentado pelo conselheiro foi
disponibilizado para consulta. Cíntia relatou sobre orçamento do FUNCINE, fruto de
articulação com o legislativo municipal. Cristina ressaltou que o primeiro passo para as
ações é ter orçamento, sendo necessário pautar previsão de investimentos para a cultura
junto à prefeitura. Marcelo complementou que o estudo revela que a transparência dos
dados e indicadores precisa acontecer e salientou a importância de que exista a rubrica
para que haja negociação com o prefeito para aplicação, visto que o ordenador primário
das despesas pode remanejar recursos; considerou a possibilidade de criar editais
emergenciais esse ano de pandemia, com o fundo muncipal e o FUNCINE. Cristina
destacou que nada foi feito pela prefeitura referente a investimentos e recursos
financeiros durante a pandemia; a não ser, destinação de cerca de 200 cestas básicas. A
presidente encaminhou que será deliberado diretamente com o superintendente a
execução do orçamento.
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V - Encerramento: Sem mais nada a tratar, a presidente encerrou a reunião às 21h35min 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


