
 

 
Ao vigésimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se por teleconferência, para                 
Assembleia Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, os seguintes            
Conselheiros: Cristina Villar de Souza, Caciano Machado, Alexandre Pinho, Márcio Fontoura, Maurício            
Souza, Patrick Almeida Cavalheiro, Adriana Rosa, Ronaldo Sá, Amanda Soares, Josiane Fonseca, Cristiane             
Ugolini, Karen Kremer, Teresa Collares, Gabriel Alves Pereira, Karin Serafin, Bianca Kaizer de Oliveira,              
Neide Schulte, Maria Helena Alemany Soares, Anderson Carlos Santos de Abreu, Cláudia Tristão, Rodrigo              
Cantos Gomes. Ausência Justificada: Julianna Rosa, Tatiane Américo, Edinéia Vagner, Lucas Cimbaluk,            
Flavia Wiberstaedt. Ausentes: Luciano Portela, Ramon Leandro Jesus, Rita de Cássia Pereira, Rodrigo Rosa.              
Presentes também: Adelir Pazetto Ferreira (Secretária Executiva), Nelson Motta, Andrea Vieira           
(Superintendente da Fundação Franklin Cascaes), Heitor Lins, Maria Elita, Celso. 
 
I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h19min.  
 
II - Aprovação de atas: Não houve. 
 
III - Informes:  O Fundo de Cultura está em  fase de contratação de julgadores e análise documental. 
 
IV - Ordem do dia e encaminhamentos: 
 
 1. Lei de Incentivo à Cultura - LIC: Gabriel falou da necessidade de prorrogação dos projetos da LIC até                   
dezembro de 2021, dada a pandemia e consequentemente, dificuldade de execução dos projetos e de se                
conseguir captação junto às empresas. Andréa informou que enviou e-mail aos proponentes inscritos,             
acerca da prorrogação de projetos, mas não recebeu respostas. Cristina salientou que Gabriel compilou              
vários e-mails, com várias situações. Gabriel questionou se existe uma saída. Andréa informou que essa               
alteração de prazos precisa ser por decreto. Para isso, é necessário enviar ao prefeito exposição de                
motivos. Gabriel questionou se com reuniões que já aconteceram, a Fundação não poderia elaborar essa               
exposição de motivos. Andréa informou que se trata de uma nova prorrogação. Cristina salientou a               
situação gravíssima e que carece urgência; comentou sobre a possibilidade que seja feita uma instrução               
normativa para que o setor LIC e a CAIC defiram os pedidos de forma rápida e objetiva, pois há perda de                     
“timing” da captação de recursos e que os projetos não podem ser cancelados, devendo ser executados; e                 
se não houver prorrogação publicada para captar recursos haverá problemas, visto que o incentivador              
não vai investir em um projeto sem saber se vai ser prorrogado ou não. A presidente argumentou, ainda,                  
que alguns projetos não podem ser prorrogados por seis meses, pois existem especificidades e              
programações envolvidas, precisa-se da “parte final” que é a prorrogação, a autorização para executar. A               
captação de recursos será prejudicada se não houver publicação e autorização para execução dessa parte               
final (para os incentivadores); solicitou prorrogação para dezembro de 2021, para que haja tempo hábil               
de planejamento e cronogramas dos produtores, pois agora é que entra o “grosso de patrocínios” -                
pagamentos como IPTU, por exemplo, para no final do ano fazerem os aportes. Cristina salientou,               
também, que o Conselho fará a relação dos motivos para justificar o decreto, mas precisa do empenho e                  
agilidade por parte do Jurídico e da Fundação o quanto antes. Celso (proponente) relatou a situação do                 
seu projeto, que recebeu autorização de prorrogação do prazo por mais 06 meses da data de vigência                 
estabelecida no contrato, mas ficou com dúvida sobre a data correta (se é dia 30/12/2020 ou mês                 
08/2021); e questionou se existe um novo modelo para nova prorrogação. Karina (assessora jurídica da               
FCFFC) informou que, pela portaria publicada, sobre aumento de prazos, havia sido decidido 6 meses de                
prorrogação a quem solicitasse à Fundação; cada projeto teria um prazo para ser captado e executado; a                 
Lei já prevê uma prorrogação de 18 meses (artigo 10) e na portaria, devido a pandemia, foram                 
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estabelecidos 6 meses além do que é permitido pela Lei. Gabriel relatou o caso do projeto do FAM, que                   
venceria em Agosto de 2021 (contando 18 meses) - foi solicitado prorrogação para captação até               
dezembro 2021, dentro do cronograma do projeto. Contudo, recebeu prorrogação para Junho de 2021,              
ou seja, o projeto acabou perdendo 2 meses que já teria direito (pois deveria ser fevereiro de 2022).                  
Maria Elita (proponente) relatou a situação com seu projeto; que foi conforme o que a Karina explicou,                 
foram concedidos mais 6 meses além dos 18 já permitidos; ressaltou que o ideal seria que todos os                  
projetos fossem prorrogados automaticamente. Cristina salientou tanto a dificuldade de captação, quanto            
de execução dos projetos, por isso a necessidade de prorrogação. Encaminhou solicitação para que seja               
definida a prorrogação até dezembro de 2021 ou que seja dada uma explicação do porquê não é possível.                  
Andrea argumentou que a Fundação está com sobrecarga de trabalho devido à Lei Aldir Blanc, que tem                 
sido um trabalho muito grande, o qual o Conselho está acompanhando e sabe do quanto é trabalhoso,                 
visto que o Governo Federal criou várias regras. (Nesse momento a conexão da Andrea caiu). Karina                
comentou que pode ser marcada uma reunião com as funcionárias do setor LIC – pois será necessário um                  
decreto; solicitou que sejam enviados e-mails à Fundação dos projetos que querem prorrogação. Andréa              
retornou e sugeriu que todas as solicitações de proponentes sejam enviadas por meio do Conselho, para                
que sejam encaminhadas ao executivo, junto à exposição de motivos para o decreto de prorrogação.               
Cristina ressaltou a urgência, que o Conselho pode elaborar a exposição de motivos e, como               
encaminhamento, sugeriu que se possa contar com o auxílio da Karolina Silva, da Casa Civil, para que                 
dentro de uma semana seja devidamente enviado. Gabriel ressaltou que as solicitações já foram enviadas               
para o e-mail da LIC; sobre a reunião com o setor LIC, já foi enviado solicitação por meio de ofício, no dia                      
28/08/20. Cristina informou que realizou uma conversa por telefone com a Andrea, referente à reunião               
com a LIC. Andrea ressaltou que o trabalho da Aldir Blanc tem um prazo e não houve tempo para a                    
prorrogação dos projetos. Gabriel salientou que quem trabalha com a LIC não tem certeza de até quando                 
poderão executar. Cristina expôs como encaminhamento que Karol auxilie paralelamente à Lei Aldir.             
Celso chamou atenção para a prorrogação automática dos projetos e indagou sobre o caso do seu                
projeto, como deveria proceder. Márcio ressaltou a necessidade de facilitar burocraticamente, pois é uma              
questão técnica de ampliação do prazo, que seja publicado no Diário Oficial, e que isso não impactaria o                  
trabalho da Lei Aldir Blanc, já que é um procedimento simples. Andrea sugeriu uma prorrogação               
automática para aqueles que já foram contemplados na portaria anterior e informou que conversaria com               
a Karol para ver se é possível que ela auxilie. Cristina encaminhou que a exposição de motivos será                  
enviada por ofício do Conselho à Fundação, sem o levantamento de e-mails. Karina ressaltou que se o                 
decreto for vinculado à pandemia, acabaria com o fim do estado de calamidade (31 de Dezembro).                
Cristina reforçou que o Conselho cumprirá a oficialização e com os ritos para o Decreto de prorrogação.                 
Cristiane Ugolini chamou atenção para o fato de que, mesmo com o fim da pandemia, é fundamental a                  
prorrogação para 31 de Dezembro de 2021 porque será necessário tempo para execução dos projetos;               
salientou que não é função do Conselho enviar ofício solicitando que sejam cumpridas funções              
administrativas, que é dever da Fundação. Karina ressaltou que a solicitação precisa do ofício para               
fundamentar a ação da Fundação, porque o setor da LIC não informou a necessidade disso. Cristina                
salientou que a presença na assembleia das representantes da Fundação foi meio de legitimar a ciência                
do problema e a necessidade de encaminhamento urgente. Heitor (proponente) ressaltou que, assim             
como a Aldir Blanc, a LIC também tem prazos que precisam ser cumpridos e que se perde dinheiro se os                    
projetos não forem executados. Andrea argumentou que a Fundação não está colocando “uma coisa ou               
outra” (LIC ou Aldir). Cristina ressaltou a falta de Instrução Normativa (IN) de orientação à CAIC e aos                  
proponentes, para aprovação dos projetos, com a descrição dos critérios de avaliação, pois falta              
objetividade, sendo necessário ter regras claras. Informou sobre projetos que foram reprovados e que              
poderiam ter sido resolvidos com diligência; ressaltou a questão dos valores, pois não existe uma tabela                
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para pagamento. Karina informou que Karol já havia mencionado a necessidade de alterações na Lei da                
LIC; se disponibilizou para uma reunião em que o Conselho explique essas demandas; disse que é possível                 
uma IN ou uma portaria explicativa para a CAIC. Cristina propôs como encaminhamento que seja criada                
uma frente de trabalho para elaboração desta IN, com participação do Conselho, junto com as               
funcionárias do setor da LIC. Karina e Andrea acataram o encaminhamento e se retiraram da assembleia.                
Cristina ampliou o convite a quem quiser participar do GT da LIC, que já está formado dentro da Comissão                   
de Legislação e Orçamento. Cristina ressaltou a necessidade de elaboração de uma tabela de valores da                
cultura para o estado de SC; será avaliada a possibilidade parceria com a UFSC/UDESC para esse estudo.                 
Gabriel salientou que ficou clara a falta de diálogo interno e desvalorização da cultura por parte do poder                  
público, que existe necessidade de pressionar a gestão para valorização da cultura. Cristina relatou a               
situação da LOA (na última sexta-feira, dia 18/09/2020), em que não foi disponibilizado link para               
audiência pública e não houve acesso à peça orçamentária para apreciação prévia. Foi divulgado apenas               
um vídeo, de 17 minutos, no qual foi lido o documento pelo Secretário da Fazenda, sugerindo que                 
apontamentos fossem enviados por formulário - o que não configurou uma audiência pública. Diante              
disso, Cristina elencou os encaminhamentos possíveis (carta aberta; ofício ao prefeito exigindo uma nova              
audiência; denúncia ao MP). Realizou a leitura da minuta da carta aberta para votação dos conselheiros.                
Foi, então, colocado em votação: 1) carta aberta para sociedade: aprovada. 2) Ofício solicitando uma nova                
audiência pública: faltou quórum. Cristina salientou que esse ofício e a denúncia serão debatidos e               
encaminhados pela mesa diretora. 

 

  2. COMISSÃO DAS ELEIÇÕES: Adriana Rosa, coordenadora do GT, explicou sobre a função e os objetivos                
do GT. Será elaborado um documento com as demandas das setoriais e entregue aos candidatos à                
prefeitura, como uma forma de pactuar antecipadamente com o prefeito. Foi planejado o período de 27 a                 
30 de outubro para as reuniões individuais com os candidatos; está sendo elaborado um cronograma e                
um roteiro de perguntas que serão feitas. Relatou as chapas que foram aprovadas com candidaturas               
oficiais, sendo 4 candidatos; portanto, serão 4 dias para o evento. Sobre o roteiro, informou que o GT                  
pensou em 3 blocos: perguntas técnicas, com questionamentos elaborados pelas setoriais, específicos            
para suas áreas; perguntas referentes às políticas culturais já existentes (como o Plano Municipal de               
Cultura - PMC) e perguntas sobre plano de governo dos candidatos para a cultura (LIC e LOA;                 
equipamentos culturais; Secretaria de Cultura; FUNCINE; diálogo entre Conselho e prefeitura). Márcio            
informou que o GT solicitará um ponto de pauta para a próxima assembleia, para a leitura dos enunciados                  
de perguntas ao Conselho e explicou a dinâmica que o GT discutiu e deliberou para realização da                 
atividade. Cristina sugeriu como encaminhamento que seja enviado um convite aos candidatos, elaborado             
pela comissão de comunicação, com a criação de um evento. E que as perguntas sejam enviadas                
previamente, no início de outubro para que os candidatos enviem seus planos de governo; salientou que                
nesse convite seja enviado o PMC. Gabriel solicitou acréscimo de dois pontos no roteiro: convocação de                
aprovados no concurso público e a autonomia da Fundação (que não precisa estar vinculada a uma                
Secretaria). Cristina reforçou como encaminhamento o levantamento de perguntas de cada setorial.            
Adriana finalizou, reforçando que o GT tem um cronograma, com o prazo de 5 de outubro para as                  
setoriais entregarem suas perguntas. 
  
VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 21h19 e eu, Bianca Kaizer                   
de Oliveira, lavrei a presente ata acompanhada da presidente do CMPCF.  
 
 

 

 
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE FLORIANÓPO

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 



 

 
__________________________________                        _____________________________ 
                        Cristina Villar de Souza                                             Bianca Kaizer de Oliveira 
                           Presidente – CMPCF                                                1ª Secretária do CMPCF 
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