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RESUMO DAS ATAS 

03 de fevereiro de 2020  

A mesa diretora sugeriu a inclusão de um momento cultural antes do início das 

reuniões e nessa foi exibido o curta-metragem da Conselheira Cíntia Bittar. 

Informe sobre o lançamento do Edital do Fundo de Cultura 2020 e discussões 

sobre problemas em torno do edital. Discussão e ajustes do regimento interno e 

posteriormente aprovado por unanimidade. Organização das setoriais e 

planejamento anual não foi debatido por falta de tempo.  

02 de março de 2020 

Informes sobre o acompanhamento da Portaria 39 da Lei de Incentivo à Cultura, 

debate sobre indicações para compor a Comissão de seleção dos julgadores e da 

Comissão de acompanhamento (COA) do edital do Fundo 2020 e a necessidade da 

COA ser remunerada. Debate sobre formas de organização das setoriais com o 

envio de atas, regimento, etc. Criação de comissões Comissões de Comunicação, 

Legislação/Orçamento e Equipamentos.  

01 de abril de 2020 - Extraordinária 

Análise de medidas tomadas pela Prefeitura e FCFFC para o setor cultural, 

conversa com a superintendente da FCFFC para esclarecimentos sobre LIC, Edital 

do Fundo, entre outras questões. Encaminhamento criação de Comitê de Crise da 

Cultura pela Secretaria. Debate sobre o posicionamento público em relação à 

pandemia, níveis municipal e estadual, proposta de comunicado apoiando as 

medidas de isolamento e para lembrar do valor da cultura. Discussão sobre o 

posicionamento frente aos incentivadores da Lei de Incentivo municipal: Na 

discussão surgiram as seguintes propostas: 1. Moção aos patrocinadores (de 

apoio). 2. Moção ao poder público, de alerta, sobre os processos da Lei de 

Incentivo. 

06 de abril de 2020 

Análise das medidas tomadas pela Prefeitura para o setor cultural, ocorreram 

poucos avanços desde a última conversa com os gestores. Falou-se em encaminhar 

denúncia a respeito do Edital do Funcine para o Ministério Público, mas não 
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houve quórum. Encaminhou-se a solicitação para uma reunião com o Prefeito com 

urgência visando solicitar complementação de renda, formular uma proposta de 

um fundo independente da produção do produto cultural; Fundo para edital para 

auxílio com produto cultural; Isenção de taxas e tributos municipais; 

Prorrogação de portarias.  

4 de maio de 2020 

Votação da Resolução sobre as Setoriais aprovada por maioria. Sobre a 

Avaliação da gestão da FCFFC e SeCult a superintendente, Andreia Vieira, 

informou que está com dificuldades de obter informações e elaborar o relatório 

solicitado, e ficou de retomar quando as condições sanitárias permitirem. 

Debate sobre Medidas Emergenciais COVID-19 e falta de articulação da 

Prefeitura e Câmara de Vereadores, criação de um Comitê de crise. Debate sobre 

a criação e manutenção das comissões do Conselho. Debate sobre cadastro 

Pesquisa de todos trabalhadores da Cultura em Floripa e encaminhamento para 

que a Setorial de Produtores Culturais e articule com o Conselho de Cultura 

Estadual. 

07 de maio de 2020 - Extraordinária 

Apresentação da PL do Vereador Pedrão, 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. Apresentação 

da PL do vereador Lino Peres, que dispõe sobre a criação de auxílio 

emergencial para trabalhadores do setor cultural, no município de 

Florianópolis. Encaminhamento para a criação de uma comissão para elaborar 

parecer aos projetos de lei apresentados. 

12 de maio de 2020 - Extraordinária 

Assembleia destinada à votação de Pareceres dos Projetos de Lei (PL) 

referentes ao Covid apresentados pelos vereadores Lino e Pedrão na reunião do 

dia sete de maio. Após a apresentação dos pareceres elaborados pelo GT, a 

votação foi em maioria favorável para aprovação com alterações. A lista das 

alterações recomendadas está listada na ata. 
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25 de maio de 2020 - Extraordinária 

Debate sobre os cadastro no IDCUlt, o mapeamento do setor cultural via 

cadastro online foi tratado na reunião com o prefeito sobre as medidas 

emergenciais, possível uso da ferramenta como meio de coleta de dados sobre o 

impacto do Covid no setor cultural. Aprovada a pesquisa via plataforma em 

votação. Como encaminhamento, Cristina solicitou a análise dos formulários 

pelos conselheiros, cuja forma seria definida a posteriori. 

01 de junho de 2020  

Informes sobre protocolos sanitários no cenário de pandemia para o setor 

cultural, cadastro do Id Cult, agenda de lives com vereadores Lino e Kadu. 

Moção de apoio para manutenção do Parque do Córrego Grande como pertencente ao 

município. Criação de um Grupo de Trabalho (GT) para providências em relação a 

retirada dos paralelepípedos da zona leste que deveriam ser parcialmente 

preservados como registro histórico e também sobre o Parque. Revisão e 

alteração de pontos do Regimento interno do CMPCF. Elaboração de nota sobre as 

diversas incongruências na entrevista dada pelo prefeito à Revista Gulliver. 

 

15 de junho de 2020 - Extraordinária 

Assembleia sobre a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Debate sobre a 

necessidade de o Grupo Gestor da Lei de Emergência no município ser paritária, 

entre poder público e sociedade civil. Lei ainda não havia sido sancionada e 

falou-se da necessidade de o conselho se manter vigilante. Debate sobre o Mapa 

Cultural e o IDCult e a necessidade de estudos comparativos entre os sistemas 

de cadastro. Criação de GT para elaboração de um protocolo sanitário para o 

setor cultural considerando que o FUNCINE já havia elaborado um específico 

para filmagens.   

 

23 de junho de 2020 - Extraordinária 

Debate e encaminhamentos referente à Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. 

Cristina Villar, Marcelo Seixas, Cintia Bittar se prontificaram para colaborar 
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ao GT da FCFFC no que tange a lei. Debate sobre a necessidade dos 

trabalhadores do setor cultural se cadastrarem no IdCUlt e Mapa Cultural e 

possível descobrimento na cobertura para quem não tem acesso ao meio digital.  

 

06 de julho de 2020 

Mobilização para campanha das possibilidades de incentivo fiscal para a 

cultura. Informes sobre dificuldades e andamento do Observatório de Políticas 

Culturais. Solicitação para Secretaria da Fazenda as informações sobre notas 

fiscais emitidas com o CNAES do setor de cultura. Encaminhamentos sobre a 

Avaliação e reorganização das comissões permanentes e Relatórios individuais 

dos conselheiros. Informes sobre cadastro e ativação da plataforma 

IdCult.Pedido para atualização do conselheiros para publicação em Diário 

Oficial.  

27 de julho de 2020 - Extraordinária 

Conversa sobre a LOA com o vereador Lela. O vereador citou a existência de 

alguns fundos que existem no município, cerca de 16 ou 17, e ressaltou que é 

importante o Conselho encontrar novas alternativas de entrada de recursos ao 

fundo da cultura, para que o mesmo possa ter aportes constantes, independentes 

de vontade política. Apresentação do Protocolo sanitário para a Cultura. 

Debate sobre a necessidade de realizar um Fórum Municipal da Lei Aldir Blanc. 

03 de agosto de 2020 

Solicitação para o envio de relatórios individuais semestrais sobre o 

andamento dos trabalhos dos conselheiros. Aprovação do Protocolo Sanitário 

para a Cultura. Considerações a respeito da organização do Fórum da Lei Aldir 

Blanc. Debate sobre as ações da setorial de Cultura Popular e até que ponto 

vai a autonomia de casa setorial para certas atividades.  

08 de setembro de 2020 

Debate sobre a situação do Edital do Fundo Municipal de Cultura e 

encaminhamento para agendamento de reunião como prefeito com urgência. Debate 

sobre a questão de emissão de nota fiscal do mesmo tomador junto a Receita do 

Município  no que se refere ao FUNCINE, como encaminhamento a comissão de 
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legislação deveria elaborar uma minuta de lei e exigir da prefeitura a criação 

de um grupo de trabalho para elaboração do texto, no qual o Conselho tenha 

participação. Debate sobre o andamento dos editais referente à Lei Aldir Blanc 

e o cumprimento dos prazos. Pedido para que  setoriais que estão sem 

representantes se organizem e indiquem os nomes de seus representantes por 

meio de ofício ao Conselho. Repasses dos trabalhos das Comissões Permanentes, 

detalhamento em ata.  

 21 de setembro de 2020 - Extraordinária 

Assembleia sobre a Lei de Incentivo à Cultura, necessidade de prorrogação dos 

prazos até dezembro de 2021 por conta da pandemia. Relatos das dificuldades de 

captação de recursos. Necessidade de um decreto para tal prorrogação. Como 

encaminhamento, sugeriu-se a criação de uma frente de trabalho para elaboração 

de uma Instrução Normativa, com participação do Conselho, junto com as 

funcionárias do setor da LIC. Cristina relatou a situação da LOA, na qual não 

houve uma audiência pública, apenas a divulgação de um vídeo e um formulário 

de sugestões. Como encaminhamento, votou-se entre: 1) carta aberta para 

sociedade: aprovada. 2) Ofício solicitando uma nova audiência pública: faltou 

quórum. Ficou acordado que o  ofício e a denúncia serão debatidos e 

encaminhados pela mesa diretora. Informes sobre a organização do evento com os 

candidatos à Prefeitura com questões sobre a cultura.   

5 de outubro de 2020 

Encaminhamentos sobre a Organização do debate de candidatos à prefeitura, 

critérios para seleção e filtragem de perguntas, meio de transmissão. Relato 

sobre a inexistência de audiência pública para a LOA, como encaminhamento, a 

comissão de legislação e orçamento ficou de elaborar um documento com a 

posição do Conselho sobre a situação, a partir do ofício que já foi enviado, e 

que depois disso seria debatido a possibilidade de denúncia no MP.  

22 de outubro de 2020 - Extraordinária 

Lei Aldir Blanc. Debate sobre 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. Elaboração de ações para pressionar o setor 

administrativo da prefeitura. Optou-se pela emissão de convocatórias para a 
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Fundação e para a OAB; além disso, será feito um texto para a imprensa. 

Reforço para que os conselheiros repassem às setoriais que haverá mobilização 

da sociedade para pressão para publicação dos editais. 

27 de outubro de 2020 - Extraordinária 

Lei Aldir Blanc. Recapitulação de tudo o que já foi feito. Conversa com a 

Superintendente da FCFFC, Andrea Vieira, e a assessora jurídica, Karina 

Andrade, para esclarecimentos. Reiteração do pedido para a Fundação que seja 

colocado à disposição um telefone para dúvidas sobre o Edital; o Conselho irá 

pensar uma forma de também ajudar nesse sentido. Sugestão de que as dúvidas 

sejam sanadas com a Fundação, por email para que fique registrado.  

10 de novembro de 2020  

Informe sobre a reunião com o Prefeito. A reunião foi a pedido do prefeito 

após o Conselho ter divulgado por meio de nota pública que havia decidido 

solicitar impugnação do edital referente ao Inciso III da Lei Aldir Blanc, 

principalmente devido aos prazos que estavam estipulados, os quais não seria 

possível cumprir para realizar os pagamentos com tempo hábil. Novo prazo foi 

negociado para o dia 30 de novembro. Análise Fundo Municipal de Cultura, 

debate sobre número de inscrições, distribuição dos recursos, possibilidade de 

o CMPCF auxiliar na orientação de elaboração de projetos, mas sem eximir a 

responsabilidade da FCFFC. Debate sobre a necessidade de representação e 

proteção legal das políticas culturais, atraso da implementação do inciso III 

da Lei Aldir Blancs, atraso e não cumprimento anual dos editais previstos na 

Lei do Fundo Municipal de Cultura e Funcine. 

30 de novembro de 2020 - Extraordinária 

Lei Aldir Blanc. Informe sobre o pedido de impugnação do edital. Um advogado 

que entrou com uma ação pública pela impugnação. A sentença do juiz suspendeu 

o efeito da errata que havia sido publicada alterando os prazos iniciais, ou 

seja, negou a redução do prazo; além disso, o juiz autorizou que quem 

participou de cargo eletivo também poderá acessar o edital. Debate sobre 

questões em torno do Edital e necessidade urgente de realizar as articulações 

com a imprensa e a mobilização nacional, criação de um GT para essa frente.  
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14 de dezembro de 2020 

Informes sobre lista dos contemplados no Edital do FUNCINE e do edital de 

selecionadores do Edital da Aldir Blanc. Aprovação do regimento interno com 

algumas alterações listadas em ata. Retrospectiva dos feitos do Conselho 

durante o ano como levantamento dos trabalhadores da cultura IDCULT; mudança 

no Edital do Fundo para inscrições por email; suspensão dos prazos  da LIC; 

aumento dos seguidores nas redes; realização do Fórum Municipal de Cultur; 

mudança nos prazos da Lei Aldir Blanc, inciso III. Planejamento para 2021: 

diretrizes da distribuição dos prêmios do Fundo; lançamento do Fundo Municipal 

de Cultura; plataforma online para protocolo dos projetos; experiências dos 

projetos da LIC; realização da conferência municipal de cultura para o segundo 

semestre; entre outros descritos em ata.  
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