
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Ao 12º do mês de abril 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:

Lista de presença:
Adriana Rosa
Alexandre Peres de Pinho
Arthur Rogoski Gomes
Bianca Kaizer de Oliveira
Cíntia Domit Bittar
Claudia Roberta Yumiko Tristão
cristiane Pedrini Ugolini
Cristina Villar de Souza
Daiane Dordete
Edinéia Vagner
Gabriel Stapenhorst Alves Pereira
Jerusa Mary Pereira
Karen Kremer
Karin Elise Serafin
Lucas Cimbaluk
Luciano Santana Portella
Marcelo Pereira Seixas
Marcio Fontoura
Maria Helena Alemany Soares
Maurício Tietboehl Nascimento e Souza
Nathalie Soler
Rodrigo Rosa
Ronaldo Fernando de Sá Oliveira
Taty Américo

Justificativa:
Tania Meyer
Josiane Fonseca

Secretária - Mariane Ventura

I – Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h00min. A presidente Cristina deu boas vindas, e
explicou a dinâmica da reunião. Registrou a presença do Fábio Botelho, superintendente da Fundação
Franklin Cascaes e convidados que fazem parte do movimento dos pescadores da Costa da Lagoa.

II - Aprovação das Atas: Cristina informou que não foram enviadas todas as atas e colocou para aprovação
a ata Ordinária do dia 29 de Março, Karen mencionou que não havia recebido, mas ficou de verificar no
e-mail. A setorial de contação de história não conseguiu confirmar o recebimento e Cristina solicitou que
verificassem o e-mail cadastrado. Após aprovação, Cristina avisou que as atas das extraordinárias serão
enviadas posteriormente.
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III - Informes Gerais: Cristina informou que amanhã será feito um ato simbólico e em seguida começa a
distribuição de cestas básicas em parceria com a Somar Floripa e Franklin Cascaes. O contato com as
pessoas cadastradas será através de e-mail para organizar a logística de entrega a fim de evitar
aglomeração no local da entrega. Com as doações em dinheiro foram compradas e distribuídas 09 cestas
básicas para pessoas que estão em situação bem difícil.

IV – Ordem do dia e encaminhamentos: Cristina realizou a leitura da ordem do dia.

1) Demandas de curto e médio prazo da Cultura e Setoriais:
Cristina informou que as Setoriais fizeram o levantamento das suas demandas e entregaram ao Conselho,
em seguida apresentou o Superintendente Fábio Botelho para os presentes e apresentou a dinâmica que
será de 2 minutos para cada conselheiro. Explicou que a metodologia foi sistematizada a partir das
demandas comuns das setoriais e da cultura e outras específicas que estão relacionadas na sequência.
Informou que a setorial do circo foi contemplada com as demandas levantadas e não vai aparecer. Setorial
de contação de história e a do audiovisual não tiveram tempo hábil de articulação. Curto prazo até Junho,
médio prazo até dezembro e longo prazo para o próximo ano. Mesmo que mudem os planos que possam
considerar o que está sendo requerido.
Alta prioridade o fundo municipal de cultura, programa de capacitação de gestores, implementação do
sistema municipal de cultura ativo e alinhado de acordo com toda lei, prestação de contas de 2020 da
Fundação, aguardando, reativação da Ela, prorrogação da Lei Aldir Blanc, lembrando que temos mais de
um milhão e trezentos mil não utilizados na cidade e precisamos que se autorize esse recurso,
comunicação e divulgação da FCC, protocolo COVID-19, cuidado com os equipamentos, mapeamento e
análise de dados e divulgação dos indicadores e acessibilidade em libras. Cristina se desculpou e fez a auto
descrição. O documento será entregue para o superintendente e divulgado com a sociedade civil.
Registrou a presença do Marcinho que é diretor de cultura.
Arhur Gomes da setorial de cultura LGBTQIA+ se apresentou e colocou a pretensão de um encontro online
com o superintende informou a todos que a setorial está em fase de formação e que gostariam de
apresentar suas demandas de forma mais detalhada de forma a assegurar nos editais que esses artistas
façam parte da memória na cultura do município.
Gabriel da setorial de produção cultural se apresentou e colocou para todos que já estavam em reunião
um pouco antes dessa como superintendente, citou dois pontos que estavam discutindo que são a Lei de
incentivo a cultura e sugeriu que enquanto tiver demanda sobre que o representante dessa setorial
participe também, outro ponto é a questão da facilitação do auxílio enquanto as licenças dos eventos
culturais, alvarás, etc pontos que já vem sendo conversado que além do projeto que a Fundação a
disponibilização de tenda, banheiros químicos. Destacou a importância da Fundação Franklin Cascaes e
sua equipe de se atentar a essa necessidade pois muitos projetos já solicitaram essas liberações como
empréstimo de tenda, etc e que é sempre uma maratona conseguir esses itens. Falaram na Lei Aldir Blanc,
editais mas que esses itens já estão sendo citados em outras setoriais.
Cristiane Ugoline da setorial da arte educação se apresentou e informou que membros da setorial se
reuniram no dia 18 de março e a conclusão do trabalho foi que muitos itens repetirão em outras setoriais.
A questão inicial era que a grande maioria de arte-educadores estejam nas escolas mas uma grande
porcentagem trabalhavam com iniciativas livres como clínicas, feiras, etc e que muitos perderam seus
recursos para sustento básico. Sugeriu uma parceria da Fundação com a Secretaria de educação criando
programa de acesso à cultura em museus de forma remota, a formação de público começa na educação
pois muitos professores não têm acesso aos bens culturais e muitos não conseguem acessar como teatros
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e cinema que reflita no contexto da sala de aula. Mas a chegada da arte e artistas nas escolas seria um UP
para formar esse público. A setorial se colocou contrária ao retorno às aulas presenciais optando pelo
formato online preservando assim a saúde e a vida desses profissionais e comentou sobre os casos de
profissionais que perderam a vida ou estão hospitalizados. Sugeriram a continuidade dos editais nos
moldes dos editais do SCEMCASA, abertura dos cursos do Ela online, concurso público, que metas do
plano sejam cumpridas e a implementação do sistema. Finalizou dizendo que os outros pontos se repetem
em outras setoriais como equipamentos, atendimento e uma comunicação da Franklin Cascaes mais
próxima do conselho. Cristiane colocou que os profissionais transmitem em todos os setores da arte e
finalizou dizendo que outras setoriais contribuíram para esse trabalho.
Cristina reforçou a colocação da Cristiane e disse que o cumprimento dessas demandas vão contribuir
diretamente no plano municipal de cultura e que boa parte inclusive está nas metas de médio e longo
prazo. Alertou sobre o tempo que é de 2 minutos para cada conselheiro.
Natalie da setorial de teatro se apresentou, e prosseguiu falando que o material da forma que a mesa
diretora organizou contempla as diversas demandas da setorial mas destacou o festival Isnard de Azevedo
que já é de conhecimento que será de forma digital e que estão se organizando e que gostariam que o
diálogo fosse construído de forma aberta. Que a setorial pudesse participar e contribuir para um modelo
de festival bem interessante que possa contemplar a necessidade do setor agora.
Karin Serafim da setorial de dança apresentou muitas coisas que já foram faladas aqui e que contemplam
e que a setorial solicitou um encontro como superintendente para apresentar demandas específicas que
possam dialogar sobre a contratação que tenha alguém da dança. Espera que possam dialogar com o
conselho e todas as setoriais. Destacou a importância das atividades online e a preocupação com as
pessoas que não tem acesso à internet possam acessar de forma gratuita os pontos para acessar a cultura
na cidade.
Andreia da setorial de contação de história se apresentou e colocou ao superintendente que as demandas
são parecidas com as demandas levantadas pelas outras setoriais, mas destacou um evento que não
houve em março por falta de recurso e não houve tempo hábil para realizar. Foi enviado proposta da
realização de uma semana de comemoração em Junho que se intitula artes para mudar o mundo, a
setorial se colocou à disposição para realizar o evento finalizou enfatizando o pedido e agradeceu o
espaço.
Gabriel transferiu seu item de pauta para a próxima reunião, por conta do seu curso.
Taty Américo da setorial da cultura negra se apresentou agradeceu o espaço e informou que não faria a
leitura das demandas pois entende que elas se contemplam umas às outras, se encontram mas destacou a
importância de dar atenção às especificidades da cultura negra. Agradeceu todas as pessoas que
auxiliaram no levantamento, em especial ao Fórum de Capoeira. Finalizou informando que a setorial
também fará um encontro com o superintendente para que mantenham um diálogo sobre as
particularidades da cultura negra na cidade.
Alexandre Pinho da setorial de audiovisual se apresentou e informou que as demandas se destacou o valor
e a importância da participação do Fábio nessa reunião a reivindicação histórica da setorial é sobre a
escola de artes ter formação para audiovisual que então seguem solicitando a inclusão do audiovisual nos
cursos da escola e apoio fundo municipal do Funcine virou o ano e virou lenda. Foi feito toda a
documentação e parou na secretaria da fazenda e que metade dos contemplados não viram a cor do
dinheiro. Nesse momento complicado é importante que a Fundação consiga intervir e que se consiga
liberar este pagamento, Finalizou dizendo que apoiam todas as demandas.

Adriana da setoriais de cultura popular, destacou a importância da participação do Fábio e Marcinho e
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comentou que assim como a Taty Américo bem colocou sobre a especificidade da cultura negra a cultura
popular no seu levantamento também observou com demandas comuns. A cultura popular é bastante
complexa pois envolve vários segmentos como artesanato, boi de mamão, carnaval, pescadores, rendeiras
e além disso está subdividida entre Fundação de Cultura e a do Turismo de dentro da Secretaria de Cultura
e é bastante difícil de se gerir. Todas as demandas são importantes, que têm diagnóstico de como está a
Fundação de cultura e lamentou a perda de pessoas e poder econômico. Lembrou dos festivais, pessoas
importantes e disse que tem bastante trabalho, que o momento é delicado pois o setor cultural é tão
importante economicamente falando mas que está feliz pelo diálogo e que juntos podem pensar como
resgatar a importância da cultura. Finalizou afirmando a importância da cultura e o valor agregado. Frisou
que o artesanato e o carnaval são economicamente mais viáveis que a sanidade de todos passa pela
cultura, Deu boas vindas ao Fábio e toda equipe e disse que a setorial irá procurar para um encontro para
continuar o diálogo.
Cristina, destacou o ponto do turismo que a Adriana mencionou e que conta muita com a articulação que
o Fábio tem e que a Fundação pode ter com os setores da educação e turismo para alavancar o nosso
setor cultural.
Marcelo, vice-presidente do conselho, colocou a importância da participação do Fábio e do diálogo,
afirmou que não é novidade a participação de um gestor houve outros presentes nas reuniões dos
conselhos. O que se espera é a sensibilidade do executivo, que não ignore as demandas legítimas e
destacou a importância do trabalho para gestão da pontuação dos diferentes setores das demandas
diferentes e comuns entre as setoriais e mesmo quem não está inserido pode ser ver no que foi levantado.
Se espera que faça a triagem do que a gestão conhece do seu fôlego técnico, orçamento e o que tem de
recurso disponível e viabilize a curto, médio e longo prazo. Sobre as demandas da setorial, informou que
foi enviado ofício solicitando liberação para visita a escola de artes e os equipamentos culturais. Em
relação ao patrimônio material, nos preocupa o que é equipamento da Fundação e disse que o Fábio deve
saber que está um horror. Comentou de um material produzido e que é preciso fazer um comparativo de
como foram recebidos e como estão agora, é inadmissível o não ocorreu. Pediu sensibilidade para o gestor
para ouvir o conselho, disse que não será fácil mas com a ajuda do conselho fica menos difícil. Finalizou se
colocando à disposição.
Maurício da setorial de música, agradeceu o superintendente informou sobre a reunião na parte da tarde
com o Fábio sobre as demandas e que já foram encaminhadas. Reforçou a colocação da Cristiane sobre
uma conversa na setorial sobre a contrapartida e a necessidade da participação da cultura na vida das
crianças. Leu parte da sua justificativa que falava sobre direito das crianças que enfatiza a participação das
crianças, pois são públicos de hoje e amanhã.
Fábio se apresentou e colocou que é a sexta reunião com setores da cultura, setoriais, etc. Disse que
assumiu no dia 17 de fevereiro e no dia seguinte pediu reunião porque percebeu a quebra do diálogo mas
que acredita que não existe caminhada sem conversa com o conselho. Sua prioridade é política pública de
cultura e não partidária, que seguiremos democratizando a Fundação, valorizando a participação de
conselheiros sem remuneração. Trouxe um exemplo da Liga das escolas de samba e que aqui quem brilha
são artistas e que a Franklin é o palco. Mencionou a reunião com Gabriel onde falou que o compromisso é
fazer o feijão com arroz, lembrou as reivindicações colocadas ali sobre comunicação e retorno da Franklin
e apresentou como está a Fundação no momento, mas que a intenção é ouvir e fazer o que está dentro do
possível. Informou que a equipe está com outro gás mas que estão com corpo técnico instalado e
atendimento em um local bem melhor. Prefere trabalhar com qualidade, falou sobre a organização dos
setores como o de projetos e capacitação, patrocínio de empresários para fomentar a cultura,
remodelação da LIC, organização setor técnico e administrativo, financeiro. Vem trabalhando nos editais
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para abertura dos espaços públicos com todos os cuidados por conta da pandemia, que deve ser lançada
no final do mês. Sobre espaços públicos que o Marcelo solicitou disse que está liberado e que podem para
visitar, comentou sobre a falta de cuidado com a escola livre de arte como o prédio é da educação e não é
reforma e restauro e já tem licitação faltando somente liberação do IPHAN. Na casa da memória solicitou
um inventário. Sobre o FUNCINE foi conversado com o Prefeito hoje pela manhã e tem se empenhado
junto com a Carol para liberação o mais rápido possível dos 450 mil. Informou sobre as cestas básicas que
a ideia é fazer uma regularidade para um período mais intenso e que não fique só em uma, pelo menos
para dar um conforto para os artistas. Em relação a LIC não podemos fazer que seja um impeditivo de
democratizar o que temos de recurso, isso levou a fazer questionamentos a CAIC onde marcou uma
reunião e constatou que nunca haviam se reunido que resultou no volume de reclamações. Observou
também que o último decreto tem 10 ou 12 anos e que não deixa claro algumas coisas e é desatualizado,
informou que o Conselho será chamado para participação da alteração da lei pois precisa de ajustes. Não
abre mão da transparência no portal dos projetos aprovados e reprovados e os motivos. Será feita mais
uma reunião entre CAIC, Fundação e Conselho para verificar se a CAIC precisa de uma intervenção mais
drástica. Finalizou firmando o compromisso de diálogo com o Conselho e a parceira para caminharem
juntos. Informou que visitará junto com o Prefeito e secretário Eder marcada na casa da memória, UBRO,
galeria, Lagoa e que tem um relatório completo de todas as reformas que precisam ser feitas nos espaços
e que as obras começam na próxima semana. Pediu paciência de ambas as partes, todos os pedidos de
agenda foram atendidos. A Fundação existe para atender artistas e entidades culturais e espera evoluir em
algumas pautas. Na questão do fundo está tentando aumentar já viu que tem pauta do ano passado.
Sobre as notas fiscais e os 2%, está aguardando o momento certo para conversar com o Prefeito.
Cristina, colocou que conheceu o superintendente no segundo dia de gestão, mas alega saber que em tão
pouco tempo ele conseguiu se inteirar de tantas demandas e a situação de cada uma delas. Havia
colocado para os conselheiros que precisava desse tempo. Sobre a fala concorda com a transparência
como um todo das ações garante isonomia, cronograma é ótimo e conseguem avançar, destacou a
manutenção dos espaços este é o momento ideal pois estão fechados, colocou a preocupação com a casa
da memória. Nas demandas, muitaa setoriais pediram um setor da dança, música, por exemplo, acredita
que não sabe se será possível criar isso separado mas o Marcinho pode ser essa pessoa e passou a
palavra. Sobre a questão dos músicos disse que o conselho está aberto para todos por isso trouxe a pauta.
Marcinho, disse que o Fábio pautou tudo que está correndo atrás nesses últimos 30 dias é músico e
empreendedor da área cultural e vem com essa força bruta no sentido de juntar pessoas concursadas que
tenham técnica para tirar os projetos do papel. Ideal seria diretores separados, mas enquanto não tem ele
fica à disposição para atender a todos. O ano é complexo mas o pensamento dele e do Fábio estão
alinhados.
Cintia da setorial do audiovisual se apresentou e saudou o Fábio e a Cristina pela fala que realmente é
visível a vontade de aprender e se engajar e resolver. Gestão não é só executar o que vem pronto e sim de
solucionar e isso a deixa feliz. Sobre as notas fiscais se trata uma pauta coletiva de todos que trabalham
com financiamento público e não só do audiovisual e que precisam muito dessa articulação forte, prova
disso foi o recebimento de um ofício na data de ontem enviado à Fazenda um ano atrás. O assunto está ha
03 anos já temos o de acordo da Procuradoria, tem a negação da Fazenda precisam que o executivo peite
isso, que o Prefeito haja de acordo com outras cidades via decreto acolhendo o parecer da Procuradoria
que seria o caminho mais rápido e termos a interlocução da Franklin. É desesperador ficar 03 anos sem
executar os projetos. Isso implica na saída de empresas do setor da cidade, é urgente que possamos
contratar, desembolsar, fazer o dinheiro girar inclusive pagar impostos. Parabenizou dizendo que é um
alento ter os gestores nos ouvindo nesse momento desafiador.
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Fábio, disse novamente que não tocou no assunto com o Gean e solicitou que a Cintia enviasse o
documento recebido pela Fazenda contra notificando a Fundação que destaque toda a situação do setor
mencionado.
Cintia, informou que pode enviar o dossiê e que concorda com a estratégia mesmo sendo de outra
matéria, mas é interessante apresentar e alinhar todos para termos uma solução o mais rápido possível.
Uma cidade que quer ser referência na inovação e apostar na economia precisa se modernizar caso vai
perder empresas para cidades que já entendem nosso setor.
Cristina informou que será dado encaminhamento, agradeceu a Fábio e Marcinho e disse que a ata será
encaminhada posteriormente.

2) Números da Lic: esse item foi transferido para próxima reunião.

3) Aprovação do parecer sobre o indicativo da Vereadora Carla Ayres:
Adriana pediu transferência do item de pauta para próxima reunião, mas Cristina solicitou que por conta
de possíveis ressalvas pode demorar a finalização do documento. Adriana informou que diante da
importância do assunto e a necessidade de discussão o ideal seria uma reunião extraordinária pois
teríamos um tempo ideal para debater sobre o parecer e finalizá-lo. Cristina aceitou a transferência do
item de pauta para reunião extraordinária. Silvia, assessora da vereadora, colocou o celular da vereadora
para sanar as dúvidas.

5) Situação dos pescadores da Lagoa  diante do desastre ambiental:
Cristina expôs sobre o desastre ambiental e apresentou a Roberta Brás que se apresentou, informou que o
coletivo vem trabalhando através do turismo de base comunitário com visita aos pescadores e também
com a salvaguarda do patrimônio imaterial conquistado em 2019. O pescador que é simples e humilde
não conhece a burocracia e precisa brigar para preservar o estilo artesanal não só da pesca artesanal da
tainha mas de outros como siri, camarão. A Costa da Lagoa é considerada o berço e sofreu muito com o
impacto do desastre ambiental e a comunidade não tem retorno, vem lutando já fizeram várias
manifestações e se dirige ao Conselho para pedir apoio e ajuda pois a pesca, o alimento é o que assegura
a sobrevivência dos pescadores. A companhia não deu retorno nem fez as devidas inspeções até o
momento.
Elizete destacou a situação do local depois do desastre que afetou não só a rota gastronômica,
pescadores, a economia e a comunidade de modo geral. O objetivo é buscar parcerias do conselho e
instituições para tentar resolver a situação, a questão do monitoramento da água e testagem dos peixes é
primordial, mas sabemos que é necessário para dar segurança a comunidade.
Cristina, informou que já conhece o projeto e acompanha o problema no âmbito cultural, fez anotação de
alguns pontos e propôs uma moção de atenção e saber se foi feita alguma denúncia do MP e se está
encaminhando também nesse âmbito. Elizete, confirmou que já existem denúncias realizadas pela
comunidade e continuam fazendo representação junto ao MP.
Marcinho, se colocou à disposição para uma visita e abertura de diálogo com a comunidade sobre
estratégias e projetos como um festival gastronômico para captação de recursos, livros e documentários.
Ficou acordado um encontro com Elizete para alinhar essas questões.
Cristina, alertou sobre tratar primeiro da questão ambiental e laudos para depois preparar a celebração
com um festival gastronômico. Depois da reunião colocará os dois em contato.
Luciano Portela do IPUF se apresentou e fez uma sugestão para entrarem em contato com o Condena que
seria uma instância importante para dialogar sobre o desastre informou que eles tem proatividade técnica
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ambiental.
Marcelo, informou que se interessa pelo assunto mas não ficou clara a posição do conselho. Entende que
se trata de duas questões do patrimônio, pescadores artesanais que constituem o patrimônio material e
outro item é a paisagem cultural, pois a região é definida como paisagem cultural que passa pelo
conselho. A questão não é de parceria, o conselho é consultivo e deve se manifestar sobre o patrimônio
que está em risco. A situação dos pescadores está em risco, assim como todo setor cultural. Sugeriu uma
moção de alerta sobre a economia, imagem e tudo mais ficou abalado com o desastre.
Cristina agradeceu pela elucidação e corroborou com Marcelo, que contribuiu dizendo que sim é amplo e
vai muito além da paisagem, compreende a parte biológica, a vida marinha e a geografia natural.
Elizete, informou que a costa da lagoa fez um trabalho com FLORAM e SEPHAN e eles tem ideia da
complexidade do assunto. Cristina finalizou como encaminhamento a confecção de uma moção de alerta.

6) Situação dos músicos de Florianópolis:
Cristina propôs colocar o item para a próxima reunião por conta do adiantado da hora. Informou que se
trata da liberação de 03 músicos nos bares e que apesar das pessoas que reivindicarem não estarem
inseridas nas setoriais o fato precisa ser considerado. Marcinho comentou que recebeu os músicos,
informou que o Decreto vem do Governo e que o Prefeito pode diminuir e não aumentar as restrições e o
número de profissionais mas levando em conta a quantidade de assinaturas no abaixo-assinado estão
tentando articulações e que conseguiu um contato com Fernando Comim que se prontificou a receber os
representantes dos músicos para levar a reivindicação para Governadora.
Maurício, informou que a setorial tem trabalhado para representação de todos. Mas levam em
consideração que alguns músicos são contra a liberação de mais profissionais pois têm medo do contágio.
Deixou o convite para que pudessem somar esforços compreendendo qualquer movimento. Ficou à
disposição e deixou o convite aberto para todos.
Cristina, é de conhecimento que tem espaços abrindo e que não são fiscalizados. Gostaria que fosse mais
discutido com mais tempo, o tema é sensível e divergente todos precisam ser ouvidos e o tema deve ser
tratado democraticamente. Marcinho e Cristina combinaram de aguardar até a próxima quinta-feira, ele
se colocou à disposição para participar da reunião.
Marcelo, concordou com a Cristina e que deve ser buscado uma via de solução parece ser um ajuste no
decreto mas precisa ser discutido e buscar uma solução viável. O conselho estadual pode receber esse
item de pauta, se discute e depois retornam na próxima reunião.
Cristina, agradeceu a presença de todos e estendeu o convite para reunião extraordinária na próxima
quinta feira (19h) onde será discutido o parecer da vereadora Carla Ayres e a pauta dos músicos.

VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 21:30h e eu, Tatiana
Aparecida Américo, lavrei a presente ata acompanhado da presidente do CMPCF.
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