
 

 
Ao quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte, reuniram-se por teleconferência, para Assembleia                 
Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, os seguintes Conselheiros:  
 
I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h16min. A presidente Cristina deu as boas-vindas;                
informou que a reunião estava sendo transmitida pelo Youtube e que, também, seria gravada a partir                
daquele momento. Em seguida, realizou a leitura da ordem do dia. 
 
II - Aprovação de atas: Foram aprovadas as atas da assembleia ordinária de 08 de Setembro de 2020 e da                    
assembleia extraordinária de 21 de Setembro de 2020.  
 
III - Informes: Sobre o Fundo Municipal de Cultura, Adelir informou que está em processo de habilitação                 
documental, que várias pessoas entraram com recurso e que são 3 dias para a aprovação do setor de                  
licitação; o prazo termina na corrente semana. Informou, também, que os cosselecionadores estão             
enviando documentação; haverá reunião de orientação com os cosselecionadores e os projetos a serem              
avaliados serão enviados por e-mail para a devida análise. Cristina informou sobre a Lei Aldir Blanc que os                  
processos estão bem encaminhados, sendo que no decorrer dos próximos dias será disponibilizado o              
decreto para o Inciso II (plataforma do Mapa Cultural será atualizada automaticamente, com a habilitação               
para inscrições); os editais para o Inciso III estão sendo elaborados e dia 09/10 encerra o prazo para o                   
Inciso I. A presidente informou, ainda, que está sendo estudada a possibilidade de uma “live” (reunião                
aberta) para tirar dúvidas com a população; haverá uma sala na passarela Nego Quirido para               
atendimento, com agendamento, das pessoas com cadastro. Cristina informou, por fim, que devido à Lei              
eleitoral o conselho não pode fazer divulgações.  
 
IV - Ordem do dia e encaminhamentos:  
 
1. Organização do debate de candidatos à prefeitura: Cristina explicou sobre como se deu a formação da                 
comissão das eleições e para qual objetivo foi criada; informou que a comissão sugeriu o final do mês de                   
outubro como período para que sejam realizadas as conversas com os candidatos à prefeitura; ressaltou a                
necessidade de que as outras comissões do Conselho e as setoriais levantem seus questionamentos,              
elaborando perguntas para serem apresentadas no debate. Adriana relatou a dinâmica estabelecida pela             
setorial de cultura popular, que foi elaborado um questionário para os integrantes da setorial e recebido                
uma devolutiva com as perguntas; explicou que a todos os candidatos será feita a pergunta sobre o plano                  
de governo para a cultura; informou que houve um bom engajamento da setorial que representa, com o                 
envio de várias perguntas sobre a área (carnaval; boi de mamão). Marcio chamou atenção que é                
importante realizar uma filtragem das perguntas muito específicas, tendo em vista que na conversa com               
os candidatos haverá cerca de 30 minutos para os questionamentos. Cristina explicou que o convite será                
feito por Ofício, para que sejam agendados os horários e que, posteriormente, serão enviadas as               
perguntas. Gabriel citou as perguntas levantadas pela setorial de produtores culturais: sobre o centro              
leste, questão da violência policial em eventos culturais - qual a proposta para o desenvolvimento cultural                
da região; reformas dos equipamentos culturais; cumprimento dos editais para a cultura; lei             
complementar do ISS; desburocratização dos processos (cadastros online para inscrições de projetos em             
editais) e dos meios de solicitação de alvarás para realização dos projetos. Cristina ressaltou que essa                
questão da modernização dos projetos é bastante relevante. Karin relatou que na setorial de dança os                
questionamentos principais são a capacitação de servidores dentro da Fundação e a modernização dos              
processos, para que haja estrutura para dar conta das demandas do setor cultural. Cristina salientou que                
essa questão pode ser inserida no tema da contratação de funcionários por meio de concursos para                
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técnicos na Fundação. Em seguida, a presidente realizou a leitura dos temas de perguntas elencados pela                
comissão: Perguntas específicas/abrangentes elaboradas pelas Setoriais do Conselho; perguntas         
específicas/técnicas resultantes da elaboração dos GT’s do Conselho; perguntas referentes às políticas            
públicas culturais já existentes e o desafio de manter a cada gestão os pactos legais com a cultura;                  
implantação do Plano Municipal de Cultura (PMC), as metas e os prazos (Lei nº 9845, de 20 de julho de                    
2015, que cria o PMC); LOA (Lei de Orçamento Anual) e os problemas das Metas do Plano Municipal de                   
Cultura de Florianópolis; LIC (Lei Incentivo à Cultura); Fundo Municipal da Fundação Franklin Cascaes              
(FMFFC); equipamentos municipais para a cultura; capacitação de funcionários da Fundação Franklin            
Cascaes (FCFFC) e a intenção da criação, ou não, de uma Secretaria de Cultura Municipal; FUNCINE;                
compromisso de diálogo com o Conselho; plano de governo de cada candidato para a cultura; cultura                
LGBTQIA+ e cotas raciais e étnicas. Anderson acrescentou sobre a urgência do questionamento acerca do               
sistema municipal de cultura; ressaltou a necessidade de exigir que haja um representante das setoriais               
para trabalho técnico na Fundação e contratação de funcionários pelo concurso; argumentou, também,             
sobre a autonomia financeira e administrativa da Fundação, visto que ela tem CNPJ próprio e tem                
estrutura para realizar a gestão de cultura independente de uma secretaria de cultura. Karen, suplente da                
setorial do Patrimônio Cultural, encaminhou pelo chat as perguntas elaboradas por sua setorial e realizou               
a leitura das suas perguntas: “Hoje existem muitos bairros totalmente desassistidos em termos de opções               
culturais, sendo que muitos ficam bastante distante dessas opções. Em 2024, que opções culturais os               
residentes desses bairros terão à sua disposição sem precisar sair do bairro? Uma criança, um jovem, um                 
adulto e um idoso, todos terão acesso à atividades culturais adequadas à sua idade, gratuita, próximo de                 
casa? Essas pessoas terão possibilidade tanto de fruir como de fazer arte?”. Cristina ressaltou que essas                
perguntas têm relação com o questionamento sobre a descentralização de ações culturais em             
Florianópolis; referem-se à questão geográfica da ilha e plano diretor para a cidade. Em seguida, Karen                
realizou a leitura das perguntas levantadas pela setorial de Patrimônio Cultural. Cristina propôs como              
encaminhamento que seja elaborada uma lista com 15 perguntas objetivas para serem realizadas aos              
candidatos no momento do debate. Karen sugeriu que seja elaborado, também, um documento mais              
“amplo” para que os candidatos respondam por escrito - com seus planos de governo para a Cultura.                 
Cristina acatou a sugestão e propôs que esse documento seja formulado com o GT das eleições. Adriana                 
relatou perguntas levantadas pela setorial de cultura popular: pontos de cultura; questões referentes às              
feiras de artesanato; carnaval - segmento importante para a economia local que está entregue à iniciativa                
privada; passarela Nego Quirido que foi incorporada pela prefeitura para trabalho administrativo. Cristina             
destacou que alguns temas se articulam com questões gerais, sendo importante priorizar a             
transversalidade das perguntas; chamou atenção para a descentralização das atividades do setor e para o               
uso de espaços e equipamentos culturais. Karin comentou sobre os espaços para ensaios, que havia               
previsão de construção de salas para dança e teatro; argumentou que são espaços que podem ser                
ocupados por editais, com possibilidade de práticas de ensaios abertos como contrapartida social pelo              
uso do espaço. Gabriel informou que em Florianópolis existe o risco de não haver debates abertos com os                  
candidatos - sendo assim, esse momento de conversa será muito importante para a população; sugeriu               
que sejam enviados os convites aos candidatos e que sejam incluídas nas perguntas do debate o tema                 
acerca do comprometimento em realizar diálogo com o Conselho, por meio de reuniões com a frequência                
de, pelo menos, uma vez por mês. Cristina deu os encaminhamentos para a discussão: ressaltou que no                 
dia seguinte será enviado convite aos candidatos e corrente semana o GT trabalhará nas perguntas das                
setoriais. Patrick chamou atenção para a necessidade de cuidado com ataques cibernéticos durante os              
debates. Marcio sugeriu que seja feito controle de acesso ao link. Cristina propôs que a reunião seja com                  
os conselheiros, com transmissão ao vivo pelo Youtube. A presidente salientou que serão feitas as devidas                
consultas para verificação da possibilidade de divulgação, tendo em vista a Lei eleitoral.  
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2. LOA: Cristina realizou um breve resumo sobre como se deu a audiência pública da LOA, relatando que                  
não foi repassado ao público o link de acesso à reunião e que foi enviado apenas um vídeo com a                    
apresentação da peça orçamentária, sem chance de debate - o que configurou uma ausência de               
participação popular. A presidente informou que foi enviado ofício à prefeitura e não foi recebido               
retorno; além disso, foi elaborada uma carta pública sobre o caso. Patrick sugeriu que se não houve                 
participação pública, o Conselho deve oficializar seu parecer sobre o orçamento por meio de ofício.               
Cristina explicou que foi enviado ofício ao gabinete do prefeito, à secretaria da Fazenda e à Câmara de                  
vereadores. Marcelo questionou sobre rastreabilidade de protocolo, para que acusem o recebimento.            
Adelir informou que o prefeito e a secretaria da fazenda deram apenas “recebido”, porém sem resposta                
ao conteúdo do ofício. Marcelo sugeriu que seja reencaminhado ofício de forma protocolar relatando que               
não houve retorno, estabelecendo data para resposta e apontando que não havendo a devida resposta,               
serão tomadas medidas cabíveis. Ressaltou, também, que para aumento de orçamento para a cultura              
teria que ser construído de “porta em porta” nos gabinetes de vereadores, por meio de pressão para                 
emendas parlamentares. Patrick sugeriu que o Conselho tenha um sistema com rastreabilidade. Cristina             
ressaltou que, considerando que a LOA não será debatida esse ano, visto que não foi realizada audiência                 
pública, caberia denúncia ao MP. Patrick sugeriu que, já que não houve audiência, seja enviado via ofício                 
o posicionamento do Conselho acerca do orçamento. Cristina acatou a sugestão, propôs como             
encaminhamento que a comissão de legislação e orçamento elabore esse documento, a partir do ofício               
que já foi enviado, e que depois disso seja debatida a possibilidade de denúncia no MP. Marcio                 
questionou sobre o acesso à peça orçamentária com antecedência. Cristina ressaltou que foi solicitado e               
não foi enviado. Marcio reforçou a importância da participação do Conselho no processo de construção               
da LOA.   
 
V - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 20h58min 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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