
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Ao 7º do mês de junho de dois mil e vinte e um, reuniram-se por teleconferência, para
Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, os seguintes
Conselheiros:

Lista de presença:

Adriana Rosa
Arthur Gomes
Bianca Kaizer de Oliveira
Cíntia Domit Bittar
Cristina Villar de Souza
Daiane Dordete Steckert Jacobs
Edinéia Vagner
Gabriel Stapenhorst Alves Pereira
Jerusa Mary Pereira
Josiane G. Fonseca
Karen Kremer
Karin Elise Serafin
Lucas Cimbaluk
Luciano Santana Portella
Maria teresa Lira Collares
Maria Helena Alemany
Nathalie Soler
Rodrigo Cantos Savelli Gomes
Rodrigo Rosa
Ronaldo Fernando de Sá Oliveira

Justificativa:
Claudia Tristao
Márcio Fontoura

Secretária executiva - Mariane Ventura

I – Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h00min. A presidente Cristina deu boas
vindas, explicou a dinâmica da reunião e apresentou a ordem do dia.

II - Aprovação das Atas: A Ata da Assembleia anterior foi aprovada por unanimidade.

III - Informes Gerais:
- Sobre a Campanha das cestas básicas, a presidenta Cristina agradeceu a todas as

pessoas, instituições e movimentos que colaboraram com esta ação, que foram
recebidas 130 unidades e que em breve será feito um relatório sobre esta distribuição.

- Cristina informou sobre o lançamento do Portal da Cultura pela Fundação Franklin



CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Cascaes e parabenizou Mariane Ventura e Fábio Botelho pela iniciativa e ressaltou a
importância do Portal para comunicar e dar transparência às ações da Fundação,
contribuindo para o cumprimento do plano municipal de cultura. Solicitou que todos
os Conselheiros visitem o Portal e deem um retorno. Ainda salientou que dentro do
Portal poderia ser melhorado o Mapeamento dos setores culturais e artísticos e os
indicadores sócio econômicos, somado a necessidade de existir um blog do conselho,
ou alguma forma de interação com a sociedade.

- Sobre a lei Aldir Blanc, Cris comunicou que o veto do Presidente da República foi
derrubado e Florianópolis poderá utilizar novamente a lei. O recurso que sobrou do
ano passado ainda está em conta e soma 1 milhão e 300 mil reais. Cristina comunicou
que foi encaminhado à FFC o relatório do Fórum de Cultura realizado no ano passado
e que será nomeada uma comissão para a organização de um novo Edital voltado para
a produção de bens culturais num prazo de aproximadamente 20 dias.

- A Conselheira Nathalie Soler, informou que a Setorial de Teatro propôs que o Festival
de Teatro Isnar Azevedo fosse realizado em menor tamanho, voltado para a produção
local, como “quintais cênicos”, que é uma proposta que já acontece dentro deste
Festival devido a falta de tempo hábil para fazer algo maior. Frisou também a
importância de existir uma comissão de pessoas capacitadas dentro da FFC para
realizar o festival e que este deve acontecer anualmente.

- Bianca Kaizer informou a todos que estão abertas as inscrições para o 5º Festival de
Música da UFSC.

- A Conselheira Adriana Rosa comunicou a criação de um Portal pela Setorial de
Cultura Popular, para divulgação dos trabalhos dos artesãos e que seria importante
usar o novo Portal da FFC para a divulgação deste trabalho. Comunicou também que
foi criado o Conselho Estadual do Boi-de-mamão.

- Andréa Rhil comunicou que após reunião com Fábio Botelho concluiu-se que não
haverá mais possibilidade de acontecer a Semana do Contador de História. Que a
Setorial irá enviar ofício lamentando a não realização e a insatisfação com o ocorrido.
Cristina salienta que é importante que haja um planejamento para este tipo de evento
com pelo menos 1 ano de antecedência.

- O Conselheiro Arthur Gomes fez uma fala de repúdio à censura acontecida no
município de Itajaí contra o projeto "Ações para resistir- Criança viada show" e o
repúdio a violência contra os LGBTQIA+ ocorrida em Florianópolis contra um jovem.
Cristina ressalta que este Conselho deve sempre se posicionar nestes casos e que segue
a disposição para Fortalecer a Setorial LGBTQIA+ . Athur fica encarregado de criar o
oficiopara o Conselho.

IV – Ordem do dia e encaminhamentos:

1) Conferência Municipal de Cultura - Foi publicada a convocação para a realização da
Conferência municipal de cultura 2021. Uma vez feita a convocação para os dias 08 e 09 de
outubro, é responsabilidade deste conselho e da FFC a realização da mesma.
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O próximo passo será instituir comissão e grupo de trabalho temporário para a produção da
conferência.
É responsabilidade do grupo de trabalho organizar o cronograma, Plano de ação, o estudo
e preparo dos mecanismos de eleição, inscrições e certificados. Foi ressaltada a
importância da realização no formato híbrido (presencial/virtual) e uma programação com
acessibilidade.

Arthur Gomes perguntou sobre a existência de uma temática para a Conferência. Cristina
respondeu que não existe.
Rodrigo Rosa comenta que para a eleição de novos Conselheiros, é possível estabelecer
como critério de participação o tempo de atuação na área para a cadeira que pleiteia, por
conhecimento maior e comprovação documental (portfólio documentado).

Foi definido como Grupo de Trabalho: Adriana Rosa, Arthur Gomes, Cristina Vilar,
Gabriel Pereira, Jerusa Pereira, Josiane Fonseca, Karen Kremer, Karin Serafin, Nathalie
Soler, Rodrigo Cantos.

2) Floripa sustentável - Gabriel Pereira relatou a reunião do "Floripa sustentável", ocorrida no
dia 19 de maio com a presença do superintendente da Fundação Franklin Cascaes, Fábio Botelho.
Sobre as pautas discutidas nesta reunião: Fabio Botelho comentou sobre a Lei de incentivo e a
captação realizada em 2020 em torno de 4,7 milhões de reais; que a Casa da memória está com as
obras inventariadas; no pacote de obras da prefeitura estão incluídos os espaços culturais da cidade
em parceria com a FUCAS (e que esta seria um braço da FFC no continente); estão buscando um
orçamento exclusivo para a Escola Livre de Artes; foi aprovado na câmara o "outubro místico", e
foi sugerido que este fizesse parte da Conferência municipal de cultura. Gabriel sugeriu na reunião
que os membros do " Floripa sustentável" participassem das assembleias do conselho.
Gabriel ressalta a importância de se falar sobre o setor cultural no Floripa sustentável.

3) Calendário de vacinação - Karin Serafin Relatou as ações da Setorial de dança para conseguir
incluir no calendário de vacinação, junto aos professores que lá estão elencados os também
professores de escolas livres de arte e autônomos. A Setorial já havia enviado ofício com esta
solicitação para o superintendente da Fundação Franklin Cascaes, Fábio Botelho e para a
Deputada Estadual Luciane Carminatti, estes já haviam encaminhado para as respectivas
Secretarias de Educação e Saúde. Karin solicitou a pauta para comunicar as ações e pedir apoio ao
Conselho, este já enviou carta ao prefeito com esta solicitação e Cristina conversou pessoalmente
com o vice-prefeito que acenou com simpatia a reivindicação.

4) Fundo municipal de cultura - Cristina relata a todos que o superintendente da Fundação
Franklin Cascaes, Fábio Botelho disse que o Fundo municipal de Cultura não tinha sido orçado no
ano passado, mas que ela afirma que este foi sim. E que está previsto na LOA. Fábio explicou que
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houve um contingenciamento por causa da pandemia e que então os recursos do Fundo foram
anulados. E que deve então partir do Prefeito e da secretaria da fazenda esta ação. Karin questiona
a quantia do orçamento destinado ao Fundo, Cris explica que é em torno de 300 mil. Cintia
comenta o quanto é ultrajante Florianópolis passar por isso em relação ao Fundo Municipal de
Cultura.

VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 21:30h e eu,
Karin Elise Serafin, lavrei a presente ata acompanhada da presidente do CMPCF.

       

Cristina Villar de Souza 
Presidente – CMPCF                                     


