
 

 
Ao terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte, reuniram-se por teleconferência, para Assembleia                 
Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, os seguintes Conselheiros: Cristina             
Villar de Souza, Alexandre Pinho, Márcio Fontoura, Julianna Rosa, Maurício Souza, Patrick Almeida             
Cavalheiro, Adriana Rosa, Amanda Soares, Cíntia Domitt Bittar, Josiane Fonseca, Marcelo Pereira Seixas,             
Karen Kremer, Teresa Collares, Gabriel Alves Pereira, Karin Serafin, Bianca Kaizer de Oliveira, Edinéia              
Vagner, Daiane Dordete Jacobs, Neide Schulte, Lieza Neves, Lucas Cimbaluk, Flavia Wiberstaedt, Maria             
Helena Alemany Soares, Rodrigo Rosa, Tatiane Américo, Ramon Leandro Jesus, Rita de Cássia Pereira,              
Rodrigo Cantos Gomes, Luciano Portela. Ausência Justificada: Anderson Carlos Santos de Abreu. Ausentes:             
Wladimir Crippa, Sandra Mª Raimundo, Marco A. Abreu, Adriane Nagel Pereira. Presentes também: Adelir              
Pazetto Ferreira (Secretária Exexutiva), Ana Claudia Guarapuru, Nelson Motta, Andrea Vieira           
(Superintendente da Fundação Franklin Cascaes), Jussara Lima, Luiz Valente. 
 
I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h10min. A presidente Cristina Villar deu boas vindas, e                  
fez a leitura da ordem do dia. 
 
 II - Aprovação de atas: Foram aprovadas as atas de julho, enviadas anteriormente. 
 
 III - Informes: Foi informado sobre o lançamento do Edital Armando Carreirão (Funcine) e sobre o Edital                 
 do Fundo Municipal com número de inscrições satisfatório, cerca de 150 projetos inscritos que estão na                
fase de análise de documentação e sobre a reunião com a comissão de equipamentos culturais. Maurício                
relatou sobre reformas de espaços culturais e será encaminhado ofício para saber como andam as               
reformas does equipamentos da FCFFC; espaço cultural de Coqueiros será realizado levantamento de             
informações sobre utilização; parceria com coletivos para gerir os espaços e cuidar do patrimônio. Cristina               
 encaminhou que seja apresentado o levantamento da comissão na próxima ordinária. Cristina informou             
 sobre os 5 novos conselheiros, deu boas-vindas e resumiu o sistema de trabalho do Conselho. Andréa                
Vieira (Superintendente da Fundação Franklin Cascaes) informou que a reforma do Casarão Bento Silvério              
inicia na próxima segunda-feira; sobre o espaço de coqueiros, informou que ainda necessita de              
 confirmação, mas a princípio será gerido pela Secretaria do Continente. Josiane informou que participou              
da reunião do Conselho Municipal de Saúde e mencionou que o Conselho de Cultura estava elaborando                
um protocolo; não há uma normatização sobre protocolos, dificuldade de padronização de ações e a               
sociedade civil está se organizando para elaborar uma campanha de esclarecimentos à população, que              
 envolva vários setores, incluindo a Secretaria de Saúde. Marcelo fez um relato sobre o 3º Fórum Estadual                 
 de Conselhos Municipais, com objetivos alcançados e será apresentado o relatório e enviado ao comitê               
para o retorno à sociedade. Cristina realizou a leitura do ofício sobre as CNAES, enviado à FCFFC com o                   
intuito de buscar um auxílio institucional. Gabriel afirmou que é interesse da FCFFC ter acesso a essas                 
informações e considerou que é importante um retorno para entender porque não foi dado              
encaminhamento à Secretaria da fazenda. Marcelo sugeriu que seja debatido junto à articulação da              
regulamentação da Lei Aldir Blanc, para provocar ações. Andrea relatou que a resposta da Fundação ao                
Conselho demorou porque há muitos servidores afastados, mas antes de responder o ofício a              
superintendente conversou com a Secretaria da Fazenda e foi informada que o próprio conselho poderia               
solicitar diretamente à Fazenda. Cristina salientou que será dado encaminhamento dentro da comissão             
para avaliar prosseguimentos. Adelir informou que foram recebidos 03 ofícios, sendo eles da Casa Civil,               
Setorial de Cultura Negra e Cnaes. 
 
IIII – Ordem do dia e encaminhamentos: 
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1) Relatórios individuais: Cristina ressaltou que os relatórios são estímulo para que todos possam fazer a                
avaliação dos seus trabalhos. Além disso, é importante haver o registro dos conselheiros, pois será usado                
como material para o relatório anual. O link das comissões consta com apenas 18 pessoas inseridas em                 
comissões permanentes e temporárias e foram recebidos apenas 3 relatórios. Agradeceu aos conselheiros             
que cumpriram os prazos e solicitou que os demais conselheiros enviem seus relatórios. Márcio              
questionou sobre a possibilidade de se gerar um formulário para seu preenchimento. Cristina informou              
que a mesa diretora poderá debater a decidir a melhor forma de fazer, ressaltou que foi aprovado fazer o                   
relatório individual de forma semestral. 
 
 2) Protocolo sanitário: Bianca relatou as alterações realizadas no protocolo, que o layout será revisto com                
a Comissão de Comunicação. Adelir informou que foi enviado ofício à Casa Civil e há previsão de retorno                  
por parte da Secretaria de Saúde. Cristina abriu votação para aprovação do documento. Foram 19               
aprovações e 1 abstenção. Encaminhado para os prosseguimentos legais.  
 
  3) Lei Aldir Blanc: Andrea informou sobre a Plataforma Mais Brasil, que constam nomes de servidores, do                 
prefeito, e da própria superintendente. A Fundação está aguardando a regulamentação federal; o comitê              
está se reunindo semanalmente; no mapa cultural estão sendo feitas atualizações na plataforma. Cristina              
relatou a necessidade de debate e escuta da sociedade; representação maior da sociedade civil, além das                
setoriais que estão no Conselho; exposição da ideia do Fórum ao grupo e solicitação para que os                 
conselheiros participem da construção do evento, com indicações de pessoas que possam contribuir com              
falas. Sugeriu dias 10, 11 e 12 de Agosto e efetuou a leitura da proposta de programação. Comissão de                   
Comunicação já está trabalhando na viabilização do Fórum. Adriana parabenizou a ideia e relatou que               
realizará uma indicação da escola de políticas culturais para que algumas questões que ainda deixam               
dúvidas sejam sanadas. Márcio considerou que pode-se aproveitar esse espaço para mobilização de             
coletivos; sugeriu que haja horário na programação pelo período da manhã, espaço para encontros de               
grupos/reuniões para que cheguem articulados às mesas. Cristina ressaltou que poderia entrar como             
programação paralela; de articulação das setoriais e pontos de cultura. Juliana considerou importante o              
espaço do Fórum; propôs espaço para debate sobre as políticas de ações afirmativas e fazer valer o que                  
está colocado no estatuto da igualdade racial; destacou que está sendo feito levantamento sobre o               
impacto da pandemia aos artistas negros e negras; interessante a articulação dentro do Fórum, pois               
existe mobilização com setoriais; vulnerabilidade das populações negras e indígena. Cristina comentou            
que o debate da cultura negra está em todos os setores; sugeriu que haja mobilização interna para que                  
seja propositivo. Patrick sugeriu que as mesas e atividades do fórum não tenham choque de horários;                
sobre a Lei Aldir Blanc pediu para que todos mantenham seu olhar “humano” pelas dificuldades que o                 
setor está passando, assim como ao realizar os cadastros e as plataformas e o Id cult não apenas voltados                   
para a Lei, pois depois pode haver vício de preenchimentos. Cristina ressaltou que o Id cult irá para além                   
da Lei Aldir Blanc e salientou que conta com a contribuição dos conselheiros no auxílio para                
preenchimento; destacou a importância de olhar para acessibilidade ao Fórum. Marcelo sugeriu que haja              
uma etapa preparatória para o próprio Fórum, com organização mais horizontal, para que os setores se                
organizem e já cheguem ao Fórum com suas proposições; possibilidade de ampliar com o Fórum da região                 
da grande Florianópolis; ter o Conselho Estadual como parceiro; programação e mesas temáticas             
considerou boas, sendo plenárias para tratar dos incisos II e III, gerando um relatório com proposição de                 
ideias. Cristina reconsiderou e sugeriu que a etapa preparatória seja dia 10 e na semana seguinte seja                 
realizado o Fórum; considerou pertinente agregar a grande Florianópolis. Marcelo pontuou que algumas             
questões que serão objeto de discussão nas mesas, são de aspecto estadual; informou que a               
Regulamentação federal deverá sair até dia 10. Tatiana relatou que o Fórum está sendo esperado pela                
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Setorial da Cultura Negra e sugeriu que na etapa preparatória possam ser apresentadas as questões de                
ações afirmativas e outras demandas da setorial. Karin sugeriu que seja definida uma data limite comum                
para todas as setoriais, para recolherem propostas. Cristina salientou que estudem a Lei para coordenar               
as propostas que devem ser elaboradas pelas setoriais. Adriana questionou sobre o Fórum da grande               
Florianópolis ser extensão do Fórum Estadual, tendo que ser estabelecidos critérios e prioridades, pois              
algumas questões serão específicas de Florianópolis. Josiane ressaltou que critérios são ponto crucial,             
sendo necessária ajuda às setoriais para que apresentem suas proposições. Marcelo salientou que o              
Fórum Municipal não será continuidade do Estadual, mas é um desdobramento. Florianópolis é a capital               
do Estado e o Fórum tem condições de reverberar para outros municípios; a participação do CEC se dá no                   
sentido de apoiar. Cristina destacou que considera importante o lugar de capital do Estado em alguns                
aspectos, ainda que para distribuição de recursos haja disparidades. Encaminhou que a etapa             
preparatória seja inserida na programação. 
 
  4) Ações da setorial de Cultura Popular: Adriana informou que a setorial realizou várias reuniões e foram                 
criados grupos de trabalho com diversos segmentos; duas ações emergenciais foram criadas e             
desenvolvidas, uma feira e a abertura de uma loja física. Está sendo desenvolvido espaço online para que                 
os artesãos entrem em contato com o seu público. A Setorial solicitou ao Conselho aval para citar que as                   
ações nasceram de um grupo de pessoas que são membros da referida setorial. Cristina ressaltou que                
faltou apresentação da proposta e objetividade do plano de trabalho, mas as setoriais têm autonomia.               
Quando for necessário, devem encaminhar material para apreciação prévia, para o Conselho ter mais              
conhecimento do que a setorial precisa. Adriana ressaltou que a solicitação era de que o Conselho                
pudesse ser citado na ação da feira. Marcelo salientou que o Conselho não é um órgão executor. Adriana                  
destacou que quem executou foram segmentos do setor; foi uma ação emergencial e solidária que               
aconteceu por meio de reuniões viabilizadas pela setorial. Cristina solicitou que seja apresentada             
proposta concreta para apreciação dos conselheiros; Márcio comentou que o Fórum setorial é espaço de               
ação; necessário empoderamento dos fóruns setoriais como forma de organização; sugeriu que os fóruns              
criem sua autonomia. Daiane ressaltou que as setoriais compõem o Conselho de cultura; não há               
necessidade de autorização para citar isso. Conselheiros podem publicizar suas ações por meio de suas               
setoriais. Cristina destacou que mencionar que a setorial pertence ao Conselho não tem problema, ao               
contrário de mencionar que as ações são do Conselho, o que precisaria passar por plenária. 
 
IV - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 21h25min e eu, Bianca                  
Kaizer de Oliveira, lavrei a presente ata acompanhado da presidente do CMPCF.  
 
 
 
 
___________________________________                 _________________________________ 
              Cristina Villar de Souza                                                    Bianca Kaizer de Oliveira 
                  Presidente – CMPCF                                                     1ª Secretária do CMPCF 
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