
 

 
Ao oitavo dia do mês de setembro 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, Adriana Rosa, Ronaldo              
Sá, Amanda Soares, Marcelo Pereira Seixas, Karen Kremer, Teresa Collares, Gabriel Alves Pereira, Karin              
Serafin, Bianca Kaizer de Oliveira, Edinéia Vagner, Daiane Dordete Jacobs, Flavia Wiberstaedt, Maria             
Helena Alemany Soares, Tatiane Américo, Luciano Portela, Cristiane Ugolini, Cláudia Roberta Tristão.            
Ausência Justificada: Lieza Neves, Lucas Cimbaluk, Anderson Carlos Santos de Abreu. Ausentes: Caciano             
Machado, Ramon Leandro Jesus, Rita de Cássia Pereira, Rodrigo Rosa, Wladimir Crippa, Sandra Mª              
Raimundo, Marco A. Abreu, Adriane Nagel Pereira. Presentes também: Adelir Pazetto Ferreira (Secretária             
Executiva), Josué Silva, Joed Canci, Heitor Lins, Fernanda Will. Participantes pelo youtube: Larissa Arpona,              
Nelson Motta, Rafael Oliveira, Luanda Wilk. 
 
I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h08min. A presidente Cristina deu as boas-vindas;                
informou que a reunião estava sendo transmitida pelo Youtube e, também, seria gravada a partir daquele                
momento. Em seguida, realizou a leitura da ordem do dia. 
 
II - Aprovação de atas: Foi aprovada a ata da Assembleia Ordinária de 03 de Agosto de 2020.  
 
III - Informes: Cristina informou que o FUNCINE está com o edital aberto e sendo desenvolvido o edital de                   
selecionadores. O conselheiro Pinho informou que a conselheira Cíntia, representante da setorial do             
audiovisual, pediu afastamento para pré-candidatura como vereadora e que Joed Canci estava se             
apresentando como suplente da setorial. Gabriel informou que o Conselho fez uma solicitação à Fazenda,               
referente aos relatórios das CNAES, e não houve retorno; ele mesmo entrou em contato com funcionário                
da Secretaria para fazer essa solicitação. Informou, também, sobre o ofício da setorial de Produtores               
Culturais, solicitando prorrogação do prazo de inscrições para as Leis de Incentivo e ressaltou a               
necessidade de cobrar o cronograma do edital do Fundo Municipal de Cultura. Cristina informou que               
segundo Andrea Vieira, Superintendente da Fundação, será feita a publicação da prorrogação referente à              
Lei de Incentivo. Pinho informou que o FUNCINE não pode fazer divulgação oficial do edital Armando                
Carreirão devido ao período eleitoral, sendo assim a divulgação deve ser pelas redes sociais. Cristina               
ressaltou que a Comissão de Comunicação colaborará com a divulgação. Marcelo sugeriu que o Conselho               
reforce o ofício da setorial de Produtores Culturais, solicitando celeridade, para que se dê a devida                
atenção ao processo de análise referente à Lei de Incentivo. Cristina informou que o Conselho fez a                 
oficialização e está acompanhando. Sobre o edital do Fundo Municipal de Cultura, Cristina informou que               
os pareceristas estão em processo de contratação, contudo o andamento está muito demorado; as              
demandas paralisaram no Setor de Licitação da Secretaria de Administração, que não priorizam a cultura.               
A resposta que se tem desse setor é que estão com poucos funcionários. Foi dado o prazo de 15 dias para                     
a divulgação da lista de habilitados e a presidente sugeriu, como encaminhamento do Conselho, que seja                
agendada uma reunião em caráter de urgência com o prefeito para pressionar o andamento do edital. A                 
discussão foi incluída na ordem do dia e foi proposto inversão de pauta para aprovação do                
encaminhamento. 
 
IV - Ordem do dia e encaminhamentos: 
 
1. Edital do Fundo Municipal de Cultura: Cristina reforçou que, diante da situação do edital do Fundo, o                  
encaminhamento seja a solicitação, com urgência, de uma reunião com o prefeito para informar sobre a                
falta de celeridade nos processos. Marcelo sugeriu aproveitar a audiência com o prefeito para relatar a                

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE 
FLORIANÓPOLIS 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 



 

 
situação do edital do Fundo e alertar como um panorama do que pode vir a acontecer com a gestão da                    
Lei Aldir Blanc, havendo risco de que o recurso seja devolvido ao Governo Federal, se não aplicado.                 
Márcio questionou sobre a participação do Ministério Público nesse caso. Marcelo informou que a nível               
estadual existe um comitê de fiscalização da Lei Aldir Blanc, junto com o MP. O qual, em segundo                  
momento - após diálogo prefeito - pode ser acionado; e salientou a importância de que sejam estipulados                 
prazos para resposta e agendamento da audiência com o prefeito. Cristina ressaltou que o              
encaminhamento, portanto, será solicitar a reunião, via ofício, com o prefeito com urgência,             
estabelecendo o prazo para que haja retorno ainda na presente semana, com o agendamento da data                
para audiência.  
 
2. Emissão de nota do mesmo tomador: Ponto de pauta solicitado pelo conselheiro Gabriel, o qual                
informou que devido ao trabalho da setorial do Audiovisual com o FUNCINE, o conselheiro Pinho faria os                 
relatos. Pinho informou que há cerca de três anos existe discussão sobre emissão de nota do mesmo                 
tomador, junto com a Fazenda do Município. Numa parceria com o FUNCINE, criou-se uma comissão de                
apoio ao setor do Audiovisual na qual participam vários atores da cadeia produtiva, inclusive pessoal da                
Fazenda. Existe um parecer da Procuradoria que é a favor da emissão das notas, mas existe parecer da                  
Fazenda que ressalta que não existe legislação que permita essa emissão. A solução para que haja adesão                 
da Fazenda é que se crie uma Lei que autorize o município a ter emissor/tomador com mesmo CNPJ.                  
Marcelo argumentou sobre o princípio da legalidade no serviço público. Cristina informou que na reunião               
com o prefeito, em Maio, foi tratado esse assunto e o prefeito ficou de averiguar com o jurídico; contudo,                   
não teve prosseguimento. Pinho salientou que houve avanços no entendimento da Fazenda quanto ao              
assunto e o momento está favorável para que haja articulação em volta da pauta. Cristina questionou se a                  
setorial do Audiovisual realizou um dossiê com documentação em torno desse ponto - com os pareceres                
recebidos. Pinho informou que a comissão responsável terá um relatório em breve. Adriana chamou              
atenção para que haja articulação de uma comissão que trabalhe a médio e longo prazo acerca de                 
legislação específica para a cultura. Cristina salientou que já existe a comissão de legislação e que será                 
elaborado planejamento de trabalho a médio e longo prazo. Gabriel sugeriu como encaminhamento que,              
a partir de municípios que já têm legislação sobre o tema, seja elaborado modelo de lei para ser                  
apresentado ao prefeito. Márcio sugeriu que essa documentação seja enviada, também, aos candidatos à              
câmara de vereadores e à prefeitura. Marcelo opinou que seja feita uma minuta da lei, contudo sem ser                  
entregue ao prefeito; e que seja exigida a criação de um grupo de trabalho para elaboração do texto, no                   
qual o Conselho tenha participação. A presidente Cristina acolheu as sugestões e foram dadas como               
encaminhamento.  
 
3. Lei Aldir Blanc: Cristina informou que a conselheira Daiane assumiu o lugar de Cíntia no Grupo Gestor                  
da Lei. Informou, também, que a tramitação da Lei está no setor jurídico para elaboração do decreto de                  
regulamentação; contudo, o decreto ainda não foi publicado e existe a pendência da elaboração dos               
editais para divulgação. A presidente explicou as divisões de porcentagens e faixas de valores que foram                
estipuladas para os incisos II e III. Marcelo comentou sobre o prazo do dia 15 de Setembro para                  
divulgação dos editais, para que haja tempo hábil para execução; relatou sua preocupação acerca de               
como o município dará conta disso e sugeriu que o Conselho envie documento oficial solicitando à                
prefeitura atenção aos prazos. Cristina questionou sobre a possibilidade da criação da Comissão de              
Análise e Seleção (CAS) remunerada e Marcelo informou que acredita ser uma possibilidade; defendeu              
que a CAS seja composta por membros do Conselho, visto que conselheiros não poderão se inscrever nos                 
editais da Lei Aldir Blanc. Cristina salientou que, sendo assim, terá que haver credenciamento para CAS,                
para Inciso II e Inciso III. Julianna comentou sobre o receio de que não se encontre estratégia para, de                   

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE 
FLORIANÓPOLIS 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 



 

 
fato, pressionar o executivo quanto à execução da lei; destacou sua preocupação com o prazo para as                 
etapas, visto que é um recurso emergencial, e questionou acerca do encaminhamento sobre o edital do                
Fundo Municipal, para que o Conselho não reforce um lugar de acomodação do executivo. Cristina               
retomou o encaminhamento acerca do Fundo - que o Conselho irá solicitar reunião com prefeito em                
regime de urgência e exigir celeridade no processo; propôs em relação à Lei Aldir Blanc que seja                 
elaborado um cronograma pelo Grupo Gestor e divulgado oficialmente, com todos os prazos. Marcelo              
salientou que o Inciso I não apresentará muitas dificuldades para execução, já os Incisos II e III serão                  
desafios para a gestão - visto a necessidade de lançar o edital até 15 de Setembro para pagar os inscritos                    
até a metade do mês de Novembro; destacou que cabe ao Conselho pedir urgência. Cristina ressaltou que                 
as setoriais têm autonomia para fazer campanha, cobrando prazos. Adriana citou o obstáculo na gestão               
do município, que é o problema do número reduzido de funcionários na Fundação, e indagou se está                 
previsto especificidade no acesso aos recursos para integrantes da cultura popular. Cristina informou que              
cotas e ações afirmativas raciais serão levadas em conta; está sendo avaliado de que maneira serão dadas                 
as prioridades para a reserva de vagas.  
 
4. Encaminhamentos para fortalecimento das setoriais: Cristina ressaltou que muitos conselheiros da            
sociedade civil se afastaram do cargo e as setoriais de circo, artes visuais, cultura digital e cultura negra                  
estão sem representação de suplentes. A setorial de humanidades está sem titular e sem suplente. A                
presidente salientou a necessidade de que as setoriais se organizem e indiquem os nomes de seus                
representantes por meio de ofício ao Conselho.  
 
5. Repasses dos trabalhos das Comissões Permanentes: Cristina informou que será divulgado o novo              
cronograma de reuniões das comissões permanentes com a mesa diretora. Márcio relatou que a              
comissão de legislação e orçamento, a qual foi dividida em quatro grupos de trabalho, se reuniu na última                  
quinta-feira (03/09/2020); foi deliberado que o foco prioritário no momento é a LOA; os grupos de                
trabalho do Fundo e da LIC estão ligados ao GT do Sistema de Cultura, que deverá ser o segundo tema a                     
ser discutido pela comissão. Citou, também, a possibilidade de uma ação paralela dentro da comissão, de                
estudo para a criação de lei específica para cultura, alternativa à Lei 8.666. Gabriel destacou que realizou                 
solicitação do texto da LOA ao vereador Lela e foi informado que o documento não foi repassado ao                  
vereador até o momento; informou que a audiência pública sobre a LOA será no dia 18/09/2020. Cristina                 
salientou a necessidade de que os conselheiros participem da audiência e que o Conselho enviará um                
pedido para receber o link de acesso à reunião. Marcelo informou que o Plano Municipal de Cultura prevê                  
a construção participativa da LOA e que o município está deixando de cumprir com uma meta do Plano.                  
Maurício informou que a comissão de equipamentos culturais não teve reunião, mas foram enviados              
ofícios solicitando informações sobre a situação de alguns espaços - como é a gestão e se existe                 
planejamento para atividades; relatou sobre o centro cultural do continente, para o qual foi criada uma                
comissão especial que dará suporte na gestão do espaço, sendo que esta conta com a participação de                 
conselheiros (Maurício e Anderson) e de representantes de associações; salientou que foi debatida a              
possibilidade de que seja previsto na LOA verba para manutenção dos equipamentos culturais e para               
oficinas em cada espaço; informou, também, que a comissão realizou um levantamento e elaborou uma               
listagem dos espaços culturais. Cristina destacou a boa repercussão do protocolo sanitário que foi              
elaborado por uma comissão temporária do Conselho; e considerou que foi divulgado num momento              
correto e importante, visto que algumas atividades culturais estão sendo flexibilizadas. A presidente             
comentou sobre a formação de uma comissão temporária de acompanhamento do período eleitoral para              
que o Conselho organize um momento de debate sobre a cultura com os candidatos à prefeitura. Marcelo                 
relatou a experiência do Conselho Estadual de Cultura, em que foi feito convite para os candidatos ao                 
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governo em 2018. Cristina perguntou aos conselheiros quem teria interesse em coordenar essa comissão.              
Adriana se disponibilizou. Gabriel sugeriu que as setoriais provoquem seus participantes para levantar             
nomes de interessados em participar desse trabalho. Márcio comentou sobre a mobilização que pode              
surgir de cada setorial; informou que a setorial de música está pensando no diálogo com alguns                
candidatos à câmara de vereadores. Karin se disponibilizou a participar da comissão e sugeriu que               
primeiro sejam levantadas as especificidades das setoriais para que, então, o Conselho possa apresentar              
como demanda da classe artística aos candidatos. Cristiane Ugolini comentou que, por experiências             
anteriores, não é interessante convidar candidatos à câmara de vereadores para rodas de conversa, visto               
a grande quantidade de candidatos e que todos teriam que ter direito a um momento de debate. Foi                  
discutido e deliberado que o Conselho irá convidar apenas os candidatos ao executivo. A comissão               
temporária foi formada pelas conselheiras Adriana, Karin, Cristiane e Teresa, sob a coordenação de              
Adriana; as tarefas a serem desenvolvidas são a articulação com candidatos à prefeitura; o levantamento               
de demandas gerais e setoriais; elaboração de perguntas para os candidatos e criação de uma               
carta-compromisso para os candidatos assinarem.   
 
V - Discussão e votação das matérias da ordem do dia: Elaborar ofícios; organizar comissão temporária                
de debate eleitoral. 
 
VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 21h32min 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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