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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 Projeto de Lei, sem numeração, de 
autoria do vereador Pedro Assis Silvestre (Pedrão) (PL), que dispõe sobre a instituição 
temporária de medidas de economia criativa direcionadas à cultura no município de 
Florianópolis, durante a pandemia causada pelo vírus COVID-19. 
  

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 PL. é apresentado mormente ao setor da Música, sendo este um tema levantado por 
membros deste GT., porém sendo de direito de criação de Projeto de Lei do vereador. 
É usual a realização de editais específicos para determinados setores da Cultura, o que 
poderá ser discutido futuramente pelo CMPCF quais os setores estejam necessitando 
mais apoio em detrimento dos demais, através de análises do mapeamento cultural e 
de resultados de pesquisas de impacto a cada setor. 

Mesmo tendo prioridade ao setor da Música, o PL. prevê a participação de outros 
setores (art. 2º e §1º do art. 3º) para preenchimento de vagas remanescentes. 

Sugere-se adicionar no inciso II do art. 2º a redação: “atividades culturais: aquelas 
realizadas profissionalmente a partir da transmissão de conhecimento e/ou modos de 
fazer, tais como: performances artísticas, contação de histórias, artesanato, arte 
educação, artes plásticas, artes gráficas;”. 

Sugere-se adicionar no §1º do art. 2º a redação: “As apresentações e atividades serão 
produzidas e realizadas pelos próprios artistas ou artistas e seus auxiliares, em local  
de livre escolha, desde que de acordo com as normas estabelecidas pelas autoridades 
sanitárias.”. 

Caberá à assessoria do vereador buscar junto ao executivo municipal a liberação dos 
recursos mencionados no art. 4º (fonte de recursos). 
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Foi discutido na reunião extraordinária do CMPCF que o formato de edital não seria o 
mais adequado, podendo levar de 90 a 120 para que os artistas recebam estes valores. 
Uma Contratação por inexigibilidade seria o formato mais apropriado, motivado pela 
urgência do momento. Este item caberá à assessoria do vereador procurar com seu 
jurídico os meios para a realização de contratação por inexigibilidade, e ainda em 
exemplos de outras cidades que este sistema vêm sendo aplicado. 

O artigo 5º apresenta valor mínimo por apresentação ou atividade exposta no art. 2º, 
sendo R$200,00 para cada artista e R$100,00 para cada auxiliar. A Plenária do CMPCF sugere 

que este valor seja modificado para R$1.200,00 por produto gerado (apresentação ou atividade 
artística).  

Sugere-se ainda a previsão de um artigo que conceda o direito de uso da imagem e som 
dos artistas selecionados para a transmissão gratuita e por tempo indeterminado dos 
produtos resultantes do PL. nos meios de difusão expostos no PL. 

Sugere-se ainda que os direitos autorais das músicas e obras executadas nas 
apresentações culturais deste PL. sejam isentados com base na Lei Estadual nº 17.724 
de 08 de abril de 2019. 

 
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 PL. trata de ação 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. 
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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  
 


