
Ao vigésimo segundo dia do mês de outubro 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 

Márcio Fontoura 

Daiane Dordete S. Jacobs  

Alexandre Pinho 

Karin Serafin 

Karen Kremer 

Claudia Hickenbick 

Luciano Portela 

Ronaldo Sá 

Amanda Soares 

Adriana Rosa 

Rodrigo Rosa 

Maurício Souza 

Bianca Kaizer de Oliveira 

  

6 justificativas por e-mail 

  

I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 16h21min. 

  

II - Aprovação de atas: Não houve. 

  

III – Sem Informes. 
  

IV - Ordem do dia e encaminhamentos: 

  

1. Lei Aldir Blanc: Cristina relatou como vinha sendo desenvolvido o trabalho da comissão da Lei Aldir Blanc                  

junto à Fundação Franklin Cascaes; informou que aquilo que havia sido pactuado no fórum promovido pelo                

Conselho estava sendo acatado, a princípio, mas houve dificuldades de diálogo com o restante de membros                

do grupo de trabalho. Sobre o Inciso II da Lei, relatou que exercia cobrança constante dos status do                  

andamento dos trâmites; resulta que há mais de 10 dias o Inciso II está pronto e foi enviado ao setor de                     



licitação que não deu prosseguimento à publicação. Relatou, também, que em conversa por telefone com a                

Andreia, a superintendente da Fundação informou que estava na mesa do setor de licitação para revisão. Foi                 

questionado o prazo, visto que está pronto e ainda não foi publicado. Sobre o Inciso III, Cristina relatou que                   

todo o trabalho realizado no fórum, com as discussões das modalidades e propostas de valores, foi ignorado                 

pelo comitê gestor da Lei que enviou uma minuta, com prazo de 24h para revisão, para os representantes do                   

Conselho na comissão. Na minuta constatou-se que havia sido mudado o objeto principal do edital, o qual                 

seria premiação por trajetória e mérito - objeto que se configura igual ao do edital do Inciso III publicado                   

pelo Estado e que gera complicações para a classe artística, visto que não seria possível ser contemplado em                  

ambos - municipal e estadual. Cristina afirmou que o entendimento pactuado no fórum era de que o inciso                  

III seria para fomento da cultura na cidade e para complementar a renda dos trabalhadores e trabalhadoras                 

do setor cultural; informou que os representantes do Conselho questionaram a decisão, mas a participação               

e a escuta estavam inócuas. A presidente comentou que seria um grande ganho para a cultura ter o fomento                   

por meio do Inciso III - para que as pessoas pudessem produzir e mostrar sua arte. Considerou que a                   

proposta apresentada pela Fundação facilita o trabalho dos gestores por meio de prêmio por trajetória, mas                

isso não foi o que tinha sido anteriormente pactuado. Diante de todos os fatos relatados, Cristina informou                 

que os representantes do Conselho no comitê gestor da Lei decidiram retirar-se da comissão na data de 19                  

de outubro, sendo solicitado envio de ofício naquela mesma data por meio da secretaria executiva. Foram                

feitas considerações finais e a partir desse momento com a ideia de discutir novas ações de pressão para                  

publicação dos editais e posterior fiscalização da aplicação da Lei. Daiane complementou dizendo que é um                

contexto que explicita uma falta de sensibilidade e que as ações tomadas pela comissão vão contra o                 

espírito da Lei; ressaltou que enquanto representantes do Conselho tentaram argumentar e não houve              

diálogo suficiente; além disso, houve má interpretação da Lei quanto ao Inciso III, visto que havia sido                 

estruturado um objeto distinto ao que foi proposto; relatou, ainda, que foi usado de exemplo o Inciso III de                   

Palhoça, mas não houve espaço para debate de qualificação desta Lei em Florianópolis - a participação do                 

Conselho estava sendo inócua. Cristina ressaltou a necessidade de se pensar ações para resgate do espírito                

da Lei Aldir Blanc; sugeriu que sejam pensadas estratégias para uma campanha com o setor. Marcio                

comentou acerca da burocracia na questão das leis, que não se deve deixar de pensar em formas de                  

resolução alternativas; salientou a necessidade de alteração das Leis referentes à cultura no município, para               

que sejam colocadas as condições de se fazer editais; argumentou que se a Lei não será executada como foi                   

discutido e pactuado é questão de vontade da gestão buscar alternativas; ressaltou, novamente, a              

necessidade de alterações nas leis existentes e criação de uma legislação específica para cultura, para que os                 

temas do setor sejam tratados com a importância que têm as áreas da educação e da saúde. Cristina disse                   

que é preciso pensar a médio prazo, mas que é necessário uma ação emergencial para que se publiquem os                   

editais da Lei Aldir Blanc, visto que da forma como está existe o risco de se perder os prazos; salientou a                     

necessidade de mobilizar as setoriais. Karin propôs que seja feita uma grande assembleia com todas as                

setoriais e com a presença dos representantes da Fundação, para que a mesa diretora possa fazer os relatos,                  

informando como se deram os trabalhos da comissão até então, e chamar o setor para a mobilização. A                  

presidente acatou a sugestão e ressaltou a urgência de serem pensadas estratégias de campanha para               

pressionar a publicação dos editais. Marcio sugeriu buscar conselhos de outros municípios, para que possam               

aderir à campanha virtual - sendo feita uma mobilização para além das setoriais. Cristina sugeriu que a                 

assembleia geral seja dia 27/10/2020, às 19h, com convocação da Fundação, e que sejam tomadas ações                

para pressionar o setor administrativo da prefeitura. Karin comentou sobre a necessidade de uma pauta de                

convocação para a assembleia geral, com uma chamada que evidencie a pressão ao poder público. Ficou                

decidido via chat online o seguinte título: “Assembleia Geral do CMPCF e Setoriais: Lei Aldir Blanc em risco                  

em Florianópolis?”. Karin questionou se a Fundação não pensou em formar uma comissão para receber e                



avaliar projetos do Inciso III, em vez de propor premiação por trajetória. Cristina relatou que isso foi                 

debatido, mas não teve aceitação. Marcio ressaltou que apesar das dificuldades e da quantidade de trabalho                

da Fundação, as desculpas acabam ficando nas narrativas sobre o setor de licitação para justificar a demora                 

nos processos. Cristina ressaltou que por ser lei federal podemos convidar Comissão de Cultura da OAB e                 

existe possibilidade de instigar o Ministério Público se os editais não forem publicados. Adriana chamou               

atenção para o contexto como um todo; salientou seu esforço de compreensão da situação da Fundação,                

mas a capital é modelo para outras cidades e não pode ter esse problema de atrasos com a Lei Aldir Blanc,                     

pois é vitrine do Estado; sugeriu que sejam pensadas soluções pela via diplomática, de forma estratégica,                

com reunião de todos do setor da cultura, com representante da OAB na assembleia geral para pressionar                 

que a Fundação tome posição. Cristina deu ênfase ao grave problema com os prazos para publicação dos                 

editais; questionou se alguém entre os conselheiros concorda com essa premiação por trajetória no Inciso               

III. Rodrigo, funcionário da Fundação Catarinense de Cultura, relatou como foi desenvolvido o trabalho para               

o edital lançado para o Inciso III, que a melhor alternativa foi premiação. Karin argumentou que replicar o                  

Inciso III do edital estadual no âmbito municipal não é o ideal; considerou necessário lutar pelo edital para                  

projetos culturais. Cristina deu os encaminhamentos, dizendo que serão emitidas as convocatórias para a              

Fundação e para a OAB; além disso, será feito um texto para mídia. Reforçou que os conselheiros repassem                  

às setoriais que haverá mobilização da sociedade para pressão para publicação dos editais, porque corre-se               

o risco de perder o prazo. Sugeriu que seja feito um formulário de inscrição para a assembleia geral, para                   

que seja enviado o link uma hora antes da reunião.  

  

V - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 17h30min 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 

  

  

  

  

 
 


