
Ao vigésimo sétimo 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: 

 

Adriana Rosa  

Bianca Kaizer de Oliveira  

Cíntia Domitt Bittar 

Cláudia Roberta Tristão 

Cristiane Ugolini 

Cristina Villar 

Edinéia Vagner 

Gabriel Alves Pereira 

Karin Serafin  

Lucas Cimbaluk 

Marcelo Pereira Seixas 

Márcio Fontoura 

Maria Helena Alemany Soares 

Matheus Alegretti Mendes 

Maurício Souza 

Rodrigo Cantos Gomes 

Ronaldo Sá Oliveira 

Tatiane Aparecida Américo 

Teresa Collares  

 

 

I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h15min. 

  

II - Aprovação de atas: Não houve. 

  

III – Sem Informes. 
  

IV - Ordem do dia e encaminhamentos: 

  

1. Lei Aldir Blanc: Cristina iniciou com uma apresentação da linha do tempo da Lei Aldir Blanc, informou que                   

no dia 9 de Julho foi feita a nomeação do grupo de trabalho para a Lei e que o trabalho deveria ser feito com                        

participação ampla da sociedade civil por meio dos seus representantes; em 13 de Julho foi criado o GT                  

junto com a Fundação. No dia 17 de Agosto saiu o decreto federal regulamentando a Lei. Entre os dias 17 a                     

19 de Agosto foi realizado o Fórum de Cultura da Grande Florianópolis e uma pactuação com a sociedade                  

civil por meio do conselho com as demandas e o que o setor artístico queria para aplicação da Lei . Dia 16 de                       

Setembro, o decreto nº 21.978 que cria o orçamento no municípios. Em 25 de Setembro saiu a                 

regulamentação do Inciso II; foram acontecendo no decorrer desse período reuniões semanais com o grupo               

de trabalho. No dia 19 de outubro o comitê do Conselho se retirou do GT e no dia 26 de Outubro foi lançado                       

o Inciso II para auxílio dos Municípios. Cristina ressaltou que esse é o registro da trajetória e fatos mais                   

marcantes que totalizam 5 meses de trabalho e real aplicação da Lei. A presidente explicou, ainda, que as                  

setoriais e próprio Conselho recebem questionamentos por parte dos trabalhadores da cultura para saber              



sobre o andamento da aplicação da Lei; todos têm percebido que outros municípios estão lançando seus                

editais e, como os prazos estão bastante esticados, se faz urgente a saber sobre a real aplicação da Lei. Após                    

o relato, Cristina passou a palavra para Andrea Vieira solicitando parecer sobre a Lei em nosso município.                 

Andrea ressaltou que o inciso II foi lançado com valores de subsídios estabelecidos no fórum e aprovados                 

pelo Conselho. Informou que se forem relatados problemas quanto à inscrição, existe uma equipe de               

trabalho na Passarela Nego Quirido para atendimento de trabalhadores que encontrem alguma dificuldade.             

Quanto ao edital do Inciso III, está no setor de licitação e com previsão de publicação para quinta ou                   

sexta-feira. Foram alterados os valores, feitos alguns reajustes que atualmente vão de 3 mil a 10 mil                 

conforme as categorias. A pedido do Conselho foi autorizada uma comissão remunerada para avaliação do               

inciso III, no entanto, com a alteração do objeto, não seria necessária. A FCFFC também dialogou com a                  

diretoria de licitações para que não houvesse vedação de participação pelos conselheiros, ficando apenas              

vedado aos membros do conselho que participaram do grupo de trabalho. Karina não conseguiu acesso à                

sala virtual mas passou a informação que a única vedação para conselheiros é a de cosselecionadores do                 

inciso III, contudo nos outros editais poderão participar normalmente. Andrea disse que realizou conversa              

com o CEC a respeito do entendimento de que os artistas possam participar dos editais tanto do estado                  

quanto da prefeitura e comentou sobre preocupação de não concentrar os pagamentos para uma pessoa,               

grupo ou região do Estado - que foi tomado esse cuidado. A superintendente da Fundação afirmou que ficou                  

determinado que o edital do Inciso III será por prêmio para que haja tempo hábil para executar. Será um                   

total de 410 prêmios, pois se adotar outra modalidade para o edital não terão tempo hábil para confecção                  

de termos e publicações. O pagamento será realizado somente com empenho, o que já tinha sido                

comentado no grupo de trabalho. Entende-se que o prêmio não seria por trajetória, mas sim por trabalho                 

realizado que não precise de prestação de contas e não precise de termo formalizado o que implicaria em                  

publicação, etc. Ressaltou que estão com uma demanda grande de trabalho na fundação, mas que é isso que                  

podem apresentar no momento. Andrea finalizou sua fala se colocando à disposição para ouvir as               

reivindicações. Cristina agradeceu o relato e também por terem acatado algumas sugestões que foram              

pactuadas no fórum em relação ao inciso II. Destacou que a grande dúvida é com relação ao Inciso III, se não                     

irá haver sobreposição de objeto e impedimento de concorrência com o edital estadual; por exemplo,               

concorrer é possível, mas não poderá ser contemplado nos dois editais. Em seguida, abriu a palavra para                 

considerações dos presentes. Karina se apresentou e disse que foi feito contato com a FCC e o entendimento                  

é que na Lei os recursos não podem ser para os mesmos beneficiários. Após contato com a FCC a instrução                    

foi de que modificando o objeto poderia ser contemplada com o mesmo recurso, no caso premiação, mas o                  

objeto deveria ser diferente. Como o prazo é 31 de dezembro para empenhar e pagar, defendeu que essa é                   

a melhor maneira para contemplar o maior número de pessoas e para que não seja devolvido o recurso. Não                   

será, portanto, premiação por trajetória, mas por trabalho ou evento que já tenha sido realizado em                

Florianópolis. A única questão informada pela Liliana da Fundação Catarinense de Cultura, segundo Andréa é               

que estará sujeito ao tribunal de contas para avaliação, mas foi acatada a solicitação. Informou que estão                 

contando com posicionamento do TC, pois apesar de ser o mesmo estilo de recurso, os objetos são                 

diferentes e não haveria problema em relação a receber pelo Estado e Município. Foi decidido modificar um                 

pouco o objeto do edital municipal - se não for premiação não haverá tempo hábil para pagamento. Apesar                  

de a lei ser emergencial, continua a formalidade, tem licitação e burocracia como as demais atividades e é                  

necessário respeitar todos os processos. Continua premiação mas com outro objeto; o solicitante terá que               

apresentar na hora da inscrição algum evento realizado em Florianópolis para poder concorrer ao prêmio.               

Não haverá prestação de contas, nem o termo de contrato - que será a nota do empenho (permitida pela Lei                    

8666). Argumentou que essa é a forma hábil e humanamente possível para e fazer licitação de 45 dias para                   

pagamento até 31 de dezembro em parcela única. Se isso não acontecer e não haver prorrogação o recurso                  



deverá ser devolvido ou a União se manifestar até o final do ano. Cristina passou a palavra para a Cíntia que                     

questionou porque tanta demora nas publicações de editais; ressaltou que o PL 1075 da Benedita e da                 

Jandira foi aprovado em 26 de Maio e que a aprovação unânime já indicava sanção do presidente. São 5                   

meses que a fundação já tinha sido ativada para a urgência do tema. Disse que acompanhou a                 

movimentação da Aldir Blanc em vários Municípios e Estados do país e viu editais muito bem elaborados.                 

Perguntou o que aconteceu com os prazos em Florianópolis; pediu para que fosse mais bem explicada a                 

questão dos valores decididos e de que forma se pensa na distribuição da renda a partir de prêmios                  

concentrados em eventos realizados na cidade e não em projetos que contemplariam ainda mais pessoas.               

Andrea concordou que a lei foi aprovada, sim, no mês de Maio, mas a regulamentação demorou muito a                  

sair. Foi necessário ter a regulamentação e incluir o município numa plataforma. Informou que os valores                

foram definidos pelo fórum, tratados com as setoriais. Reconheceu que houve uma demora na elaboração               

dos instrumentos, mas, que até onde sabe, no nosso Estado ninguém recebeu nenhum benefício ainda.               

Disse que não é só Florianópolis. Relatou problemas relacionados a afastamento de servidores devido à               

pandemia e que existe um decreto emergencial que impede a contratação de novos servidores; sendo               

assim, o trabalho não é tão simples, segundo ela. Disse, ainda, que no dia 11 de setembro foi o dia que o                      

dinheiro chegou na conta da prefeitura, antes disso ninguém poderia ter lançado nada. Houve vários               

trâmites a ser cumpridos. Karina complementou que o poder público não pode agir com presunção de que                 

seria publicada a Lei; teve-se que aguardar a tramitação que chegou da União. Foram respeitados os                

trâmites legais para poder aplicar os benefícios. Salientou que a Fundação buscou a melhor forma de gestão                 

e elaboração dos editais, entre discussões com o Conselho, o qual estava ciente dos trabalhos que vinham                 

sendo desenvolvidos; disse que o Conselho sabia das propostas em relação ao inciso III e que sempre foi                  

pensado na melhor forma de distribuir e pagar as pessoas. Cíntia solicitou réplica e ressaltou que conhece o                  

processo por dentro, pois acompanha o processo da Lei Aldir Blanc desde o início. Argumentou que se a                  

gestão não se antecede, ficamos no “fim da fila” e correndo risco de trabalhar entre natal e ano novo. Além                    

disso, os outros editais da cultura atrasaram o que considerou ser um descaso com o setor. Questionou a                  

preparação para os editais, que não era necessário esperar já que foram feitos estudos de editais do Brasil                  

inteiro. Disse que é melhor que estejamos mais bem preparados quando o processo se repetir e reconheceu                 

que a fundação está sucateada, à mercê de autoridades. Em seguida, Marcelo pediu a palavra e relatou que                  

tem atuado junto à fundação há décadas. Sabe das dificuldades enfrentadas; reconhece o momento de               

eleições, que é bem complexo, e entende que, além disso, estamos diante de uma pandemia. Mas deixou                 

registrado que é responsabilidade da fundação a administração dos recursos. Não entende a dificuldade que               

existiu de serem ouvidos no âmbito da comissão, enquanto representantes do Conselho. Ressaltou que atua               

em diversos órgãos, onde existem várias divergências, mas o problema é quando não há o diálogo - o que                   

isso ficou evidente nas explicações que foram dadas. Relatou que está inserido nos processos estaduais e                

sabe o que ocorre no âmbito municipal. Lamentou o fato de a fundação ter que buscar a FCC por não querer                     

ouvir os membros do CMPCF, os quais alertaram que havia problema de sombreamento com o edital                

estadual do inciso III (que não deveria ser o mesmo objeto). Esse alerta não foi considerado em nenhum                  

momento, e isso poderia ter economizado tempo. O que lhe deixou mais entristecido foi o desrespeito no                 

tratamento com a presidente do Conselho; disse que não são bolsistas, mas são representantes legítimos da                

classe cultural, com mandato que deve ser respeitado. Destacou que a presidente é a representante máxima                

da cultura no município e que foi eleita. A fundação errou estrategicamente e não quiseram aceitar a                 

manifestação legítima dos conselheiros, que estavam no GT para contribuir e não para atrapalhar. Precisou a                

comissão do Conselho sair do comitê, ser chamada assembleia extraordinária, para a fundação acatar e fazer                

as mudanças no edital que já haviam sido sugeridas pelos conselheiros no GT. Finalizou dizendo que espera                 

que se tenha êxito na aplicação da Lei e que a condução da política tenha uma virada, porque não quer mais                     



presenciar a forma como o Conselho foi tratado nesse processo. Cristina disse que se surpreendeu com o                 

fato de ainda não ter sido publicada a portaria com o desligamento do Conselho da comissão; foi solicitado                  

desligamento do GT no dia 19/10/2020 e ainda não foi publicado. Andrea disse que respeita todos; que                 

ninguém pode dizer que faltou com respeito que também pode ter se sentido desrespeitada enquanto               

superintendente da Fundação. Perguntou se alguém tinha mais algum questionamento específico sobre a             

Lei Aldir Blanc. Cristina disse que o Conselho é cobrado pelo que acontece e ressaltou a importância de que                   

fique registrado como se deram os procedimentos, para que a sociedade saiba que o Conselho vinha                

alertando desde o começo sobre as questões referentes à gestão da Lei. Salientou que se gera mais                 

morosidade à situação quando os processos são encaminhados ao setor de licitação; falta sensibilidade do               

setor no sentido de promover agilidade já que se trata de uma Lei emergencial. Relatou que nunca                 

conseguiu ser atendida pela Sra. Maria Ester Schorn Harb , funcionária do setor de licitação, e que a mesma                   

foi convidada para a reunião. Adriana pediu a palavra e disse que reconhece a situação de pandemia e da                   

fundação. Mas ressaltou que muitos conselheiros que fazem seu trabalho voluntário, dedicaram tempo para              

aprender sobre a lei, fizeram cursos e treinamentos e sabem dos problemas. Reconheceu, também, o               

desfalque na área da cultura, mas, principalmente, o grande problema do diálogo. Salientou a necessidade               

de trabalho conjunto e expôs sua dúvida em relação ao Inciso III no caso específico da cultura popular -                   

como os artesãos, rendeiras, etc., poderão comprovar seus trabalhos para poderem concorrer aos prêmios.              

Cristina ressaltou que o encaminhamento do fórum era para fomento da cultura pelo Inciso III; porque o                 

artista também quer produzir não só receber e pagar as contas. Esse recurso seria um grande legado para a                   

cidade, pois os artistas geram riqueza e fazem a economia girar. Lamentou ser uma grande perda nesse                 

sentido, por má gestão do tempo. Karina respondeu à pergunta da Adriana; disse que foi colocado no edital                  

que todos os artesãos ou artistas de outros segmentos poderão fazer um portfólio para comprovar as ações                 

desenvolvidas. Existem várias categorias e setores previstos no edital. Pediu para que esperem o edital ser                

publicado; se houver novas dúvidas, entrar em contato para esclarecimentos. Cristina destacou a             

importância da preocupação de atendimento a todos os segmentos do setor cultural, toda a cadeia               

produtiva da cultura, inclusive os técnicos; e também preocupação com a questão de reservas de cotas para                 

pessoas negras. Karina afirmou que, sim, técnicos estão contemplados por meio de comprovação. Será              

solicitada toda a documentação para contratação de administração pública - certidões que legitimem a              

aplicação do dinheiro público. Existe o Decreto municipal, Leis, Tribunal de contas e o MP que exigem                 

apresentação desses documentos. Como se trata de dinheiro público então as pessoas devem comprovar              

que estão dentro da lei. Andrea disse que o Estado e outros editais também pedem as certidões. A                  

fiscalização do TC vai acontecer, vai ser de maneira bem incisiva então será importante a apresentação de                 

todas as certidões. Cristina falou sobre o compromisso de que a fundação lance ainda na semana corrente o                  

edital; e passou a palavra para o Marcio, que agradeceu a presença da Andrea e ressaltou a importância de                   

se ouvir o Conselho nesse processo, tanto na parte propositiva, mas também de fiscalização e de                

contribuição normativa. Chamou atenção de uma colocação da Cintia e perguntou sobre os valores do inciso                

III, acerca de como foi pensada a divisão. Andrea disse que, sobre a divisão de valores, serão premiados                  

conforme acordado com o Conselho. Karina disse que muitas reivindicações em relação ao inciso III foi                

acatado o que foi passado pelo Conselho à fundação. Marcio perguntou sobre a forma que será aplicado e                  

sobre a contraprestação. Cristina, disse que enquanto o edital não for publicado fica complicado; alguns               

detalhes não podem ser divulgados e que dentro do que foi possível já estamos esclarecidos em relação ao                  

inciso II, mas fica a preocupação sobre o inciso III - não se sabe o que irá acontecer. Salientou que foi                     

enviado por escrito o que foi acordado no Fórum e que os rumos “saíram do trilho” por conta do tempo e                     

por decisão da fundação. Perguntou se tinha mais alguém da Fundação para se manifestar ou usar a palavra.                  

Disse que o Conselho irá aguardar, então, a publicação dos editais conforme informado pela Andrea. Deixou                



registrado que o Conselho gostaria de ter diálogo com Maria, pessoa por onde passa todos os editais                 

inclusive o fundo municipal de cultura que em breve será publicado. Cristina respondeu uma dúvida que                

haverá 120 dias conforme regulamentação da lei para o espaço cultural fazer a prestação de contas das                 

despesas pagas com recurso do edital do Inciso II. Marcelo, sobre questão de ordem, pediu para verificar e                  

encaminhar a solicitação do desligamento dos membros do Conselho da comissão com data retroativa. A               

participante Karina Reciclade perguntou sobre o inciso II, que despesas pagas não serão ressarcidas,              

somente despesas em aberto poderão ser pagas. Questionou se poderá ser pago pro labore e GPS; se tem                  

prestação de contas e que no final da inscrição tem o item sobre a contrapartida, como deve ser feita.                   

Cristina passou a palavra para Patrick responder a participante Carina, antes informou que todos solicitem e                

tirem suas dúvidas com a Fundação das 12h até às 18h na Passarela Nego Quirido, que está com pessoal                   

para auxiliar no cadastro e demais dúvidas. Patrick respondeu que o pró labore é considerado um custo de                  

manutenção do espaço cultural, é permitido, e GPS, também, pois tributos podem ser pagos com recursos                

da Lei. Quanto aos valores retroativos, tem uma vedação de que o documento tenha sido emitido com data                  

anterior à autorização do pagamento, então alguns municípios podem negar e colocar no regulamento que               

seja no momento do recebimento do dinheiro na conta. O conselheiro ficou à disposição para sanar outras                 

dúvidas. Cristina ressaltou que se pediu para a Fundação que seja colocado à disposição um telefone para                 

dúvidas; o Conselho irá pensar uma forma de também ajudar nesse sentido. Sugeriu que as dúvidas sejam                 

sanadas com a Fundação, por email - para ficar registrado e depois não haver distorções. Finalizou                

convidando a todos para a sabatina com os (as) candidatos (as) à prefeitura de Florianópolis, próximo evento                 

que o Conselho irá realizar. A presidente respondeu a última pergunta da Silvia Conceição, sobre as                

publicações dos editais; disse que antes da Andrea sair da reunião, a informação dada foi a de que serão                   

publicados na corrente semana. Finalizou a assembleia agradecendo a participação de todos e todas.  

  

V - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 20h10min 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 

  

  

  

  

 
 


