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PARECER TÉCNICO      Florianópolis, 12 de maio de 2020. 
      

DESTINO: Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis - CMPCF 

REQUERENTE: Cristina Villar de Souza – Presidente do CMPCF  
 

ASSUNTO: Solicitação de Parecer Técnico do Indicativo de Projeto de Lei, sem 
numeração, de autoria do vereador Lino Fernando Bragança Peres (PT), que dispõe 
sobre a criação de auxílio emergencial para trabalhadores do setor cultural, no município 
de Florianópolis. 
  

Senhora Presidente, 

O presente parecer é fruto de discussões do GT - Grupo de Trabalho formado pela 
Plenária do CMPCF – Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis em 
reunião extraordinária realizada no dia 07/05/2020. 

O GT. contou com a participação dos conselheiros: Patrick, Maurício, Karin, Marcelo e 
Gabriel, além dos convidados: Silvia Conceição e André Berté (assessores do vereador 
Lino Peres) e assessoria do vereador Pedrão, com suporte da secretária executiva do 
CMPCF, Adelir e supervisão da presidente Cristina Villar de Souza, que após 
contribuições ao texto, concluíram: 

 

DISCUSSÕES: 
 

O indicativo de PL. é abrangente a todos os trabalhadores da área da Cultura e deverá 
prever igualdade racial como forma de inclusão, explicitando assim o cumprimento do 
estatuto da igualdade racial.  

Sugere-se que o art. 2º não seja vinculado ou cumulativo a outros auxílios de renda 
básica nos âmbitos da União do Governo Federal, Estadual ou iniciativa privada, por 
entender [a Plenária do CMPCF] que cada ente tem a sua autonomia e independência 
financeira, formando as suas próprias políticas públicas. 

 

Ao art. 3º, sugere-se que as inscrições sejam realizadas junto a Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Juventude ou junto a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin 
Cascaes, conforme qual for a detentora da fonte de recurso apontada pela assessoria 
do vereador. Que o cadastro preveja os dados básicos do postulante e que sejam 
anexadas as comprovações de atuação cultural (portfólio, fotos, matérias jornalísticas, 
etc.). Caberá ao setor (secretaria ou fundação) verificar a necessidade de mais dados a 
fim de fomentar pesquisas relacionadas ao setor ou ao impacto da pandemia no setor. 

No parágrafo único do art. 3º, sugere-se que a análise documental, técnica e artística 
seja realizada pelo órgão municipal competente (secretaria ou fundação). O CMPCF, 
bem como suas Setoriais formalmente estabelecidas, poderão exercer o papel 
fiscalizador para coibir dolos ou fraudes ao erário público, primando pelos princípios 
constitucionais, em especial o da impessoalidade.  

Caberá ao vereador e sua assessoria apontar as fontes de recursos para o atendimento 
desta Lei junto ao executivo municipal, apontando-as no PL. 
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CONCLUSÃO: A iniciativa é louvável e de grande importância para o cenário de 
calamidade pública que assola não somente o setor da saúde, mas também o setor da 
Cultura em Florianópolis, especialmente com atividades suspensas. 

Ressalta-se ainda a importância da Cultura como direito constitucional e como fonte de 
renda para muitos trabalhadores que alimentam a economia nacional e que dependem 
direta ou indiretamente de ações culturais, muitas destas com a necessidade de 
participação do Poder Público através das políticas públicas de estímulo, difusão e 
democratização. 

É importante que haja o entendimento que o indicativo de PL. trata de auxílio 
emergencial municipal, não cabendo menosprezo ou confusão com as iniciativas que 
estejam tramitando em outras esferas (nacional, estadual ou privada), o que eximiria o 
papel do Poder Público municipal perante sua obrigação constitucional de garantia e 
estímulo da Cultura. 

O executivo declarou que já existem outras categorias como motoristas de vans e 
pescadores procurando auxílios da prefeitura. No entanto, é importante lembrar que 
diferentemente de outros setores que estavam trabalhando antes da pandemia, o 
setor cultural que já estava, de certa forma, de “quarentena” pela falta de 
investimentos e precarização dos últimos anos. Foi o setor que parou antes e 
também será o setor que voltará a funcionar mais tarde pelas restrições de 
aglomeração, demorando mais tempo para se recuperar. 

Nenhum argumento justificará a falta de investimentos e do papel firme do Poder Público 
neste momento de calamidade que o setor da Cultura enfrenta. O Estado de Emergência 
ou Calamidade Pública instaurado permite que o Poder Público execute  
ações anormais ao ano eleitoral ou ao equilíbrio das contas públicas, em virtude da 
sobrevivência humana e de setores afetados pela calamidade. 

Acredita-se na importância da argumentação convincente para a defesa do projeto. É 
importante lembrar o fator estratégico e multiplicador do valor investido nos 
artistas e na cultura. Ela gera renda, emprego, inserção social (e saúde mental durante 
a pandemia). 

É o parecer que submetemos à elevada consideração de V.Exa e da Plenária do 
CMPCF. 

 
 

 
Patrick Almeida Cavalheiro 
Conselheiro suplente do CMPCF 
Suplente da Setorial da Música de Florianópolis 
Relator do Grupo de Trabalho  
 
 
 
 
 
 
 


