
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
DE FLORIANÓPOLIS

ATA DA ASSEMBLEIA
ORDINÁRIA

Ao 03 do maio de abril 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:

Adriana Rosa
ANDREA RIHL GOMES
Arthur Rogoski Gomes
Bianca Kaizer de Oliveira
Cíntia Domit Bittar
Claudia Roberta Yumiko Tristão
Cristina Villar de Souza
Edinéia Vagner
GABRIEL STAPENHORST ALVES PEREIRA
Jerusa Mary Pereira
Josiane G. Fonseca
Karen Kremer
Karin Serafin
Lucas Cimbaluk
Marcio Fontoura
MARIA HELENA ALEMANY SOARES
Maria teresa Lira Collares
Mauricio Tietboehl Nascimento e Souza
Nathalie Soler
Rodrigo Rosa
Ronaldo Fernando de Sa Oliveira
Rui Luís Stanzani Rodrigues Lapa

Justificativa:

Luciano Santana Portella
Tania Meyer
Daiane Dordete
Cristiane Ugolini

Secretária - Mariane Ventura

I – Abertura da Sessão:

A assembleia iniciou às 19h00min. A presidente Cristina deu boas vindas e fez a leitura das pautas do dia,

anunciando a retirada do item 3. Parecer da Comissão de Legislação sobre alterações da Portaria 39 LIC,

tendo em vista que a FCFFC não esperará o parecer do Conselho para a publicação da Lei, por isso foi

decidido que essa pauta retornará a discussão assim que a Lei for publicada em D.O. Devido aos

acontecimentos recentes, houve a inclusão da pauta sobre a situação do incêndio no rancho dos

pescadores do Campeche e também a inclusão da pauta acerca da Lei Aldir Blanc, pois a presidente Cristina
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foi consultada pelo superintendente Fábio Botelho acerca dos formatos para execução da Lei. Todos os

presentes se manifestaram de acordo.

Ofícios enviados:

05/04/2021 Pedido de decreto da conferência

08/04/2021 Convite para Assembleia Fábio, Roseli e Andréa

16/04/2021 Indicação para comissão consultiva de curadoria da galeria

19/04/2021 Recomendação sobre a Lagoa

19/04/2021 Solicitação publicação em DOM

03/05/2021 Solicitar que seja feita uma ativação, divulgação e análise dos indicadores culturais

Ofícios recebido:

Resposta da Andréa

Resposta da Roseli

Questão da pesca - Projeto tekoá Pirá

II - Aprovação das Atas: devido ao grande números de reuniões extraordinárias realizadas no mês de abril,

a presidente justificou o atraso de algumas atas e solicitou a atenção e contribuição de todos para leitura

e possíveis correções das atas encaminhadas. A conselheira Maria Helena pediu para que seu nome

conste como “ausência justificada” nas reuniões em que ela não esteve presente. As atas foram

aprovadas.

III - Informes Gerais:

- A respeito das cestas básicas que estão sendo distribuídas aos trabalhadores da cultura, Cristina informou

muitas pessoas cadastradas não foram buscar as cestas, por isso a campanha está sendo renovada e os que

já estão cadastrados receberão cesta básica novamente este mês. A campanha da Associação dos

Funcionários da FFC também continua ativa. A presidente Cristina reforçou que os conselheiros continuem

a divulgar o formulário de cadastramento e solicitou àqueles que tiverem disponibilidade, que ajudem na

questão da distribuição das cestas;

- Foi enviado um ofício para FCFFC solicitando a ativação e publicização da plataforma ID Cult;

- Mariane Ventura informou que as últimas nomeações do Conselho já foram solicitadas, porém ainda não

foram publicadas em D.O e reforçou que os conselheiros encaminhem as justificativas de ausência por

e-mail.
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- Foi recebido o ofício da ex-supertindente da FCFFC Andréa Vieira, em resposta ao pedido do Conselho por

um relatório detalhado da Lei Aldir Blanc. Andréa respondeu que o relatório já havia sido enviado, que não

tem mais acesso às informações relacionadas à Lei e solicita que o Conselho busque essas informações

junto a FCFFC;

- Foi recebido um ofício da ex-supertindente da FCFFC Roseli Pereira, em resposta ao pedido do Conselho.

Roseli solicitou que o Conselho peça diretamente à FCFFC as informações acerca do histórico administrativo

e financeiro de sua gestão.

- Marcio Fontoura ressaltou a importância desse ano termos a Conferência de Cultura. Cristina informou

que já foi enviado um ofício à FCFFC para o chamamento da Conferência.

- Mauricio Souza informou que fez um pedido de pauta relacionado ao veto da Governadora acerca da

eleição de Presidente do Conselho Estadual de Cultura e solicitou uma moção emitida pelo CMPCF. Cristina

frisou a importância dessa moção. Marcio Fontoura destacou que as eleições para presidência do CEC já

aconteciam por indicação e não via eleição.

IV – Ordem do dia e encaminhamentos: Cristina realizou a leitura da ordem do dia

1. Eleição dos cargos da mesa diretora

Cristina informou novamente sobre o pedido de desligamento de Marcelo Seixas da mesa diretora e da

cadeira de conselheiro pela área de Patrimônio, bem como o pedido de desligamento de Bianca Kaizer da

secretaria. A Setorial de Patrimônio deverá indicar um novo representante e encaminhar o nome ao

CMPCF. Cristina abriu para que os conselheiros se candidatassem às vagas disponíveis. Gabriel Pereira se

colocou à disposição para assumir o cargo de vice-presidente. Arthur Gomes manifestou interesse pelo

cargo de vice-presidente, porém ressaltou que devido às demandas pessoais, não poderá assumir o cargo

neste momento, mas frisou que na próxima gestão gostaria de compor a mesa diretora. Josiane Fonseca

indicou para o cargo de vice-presidente os conselheiros Mauricio Souza, Marcio Fontoura e Karin Serafin.

Mauricio declinou a proposta justificando que neste momento prefere priorizar as atividades que tem

realizado junto aos grupos de trabalho. Marcio também declinou a proposta, alegando estar com grande

volume de trabalho junto à Setorial de Artes Visuais e junto às comissões de legislação e comunicação das

quais participa. Marcio fez a indicação de Gabriel e Karin para o cargo vice-presidente e de Karin para a

secretaria. Karin declinou às indicações justificando falta de tempo para atender todas as demandas

exigidas pelos cargos e sugeriu o Grabriel para vice-presidente. Gabriel manifestou que Arthur e Karin têm
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bastante a contribuir na mesa diretora e mencionou que seus projetos pessoais serão executados em

grande parte no ano de 2022, por isso, durante esse ano ele teria mais tempo para se dedicar ao cargo de

vice-presidente. Gabriel ressaltou a importância de todos os conselheiros se envolverem nas comissões

existentes para que possam contribuir mais diretamente com a mesa diretora. Cristina também frisou essa

participação nas comissões para facilitar o andamento dos trabalhos. Arthur pediu para que a presidente

explicasse mais sobre as comissões já existentes, tendo em vista que a Setorial de Cultura LGBT+ recém

chegou ao CMPCF. Cristina explicou que existem três comissões permanentes: 1) legislação e orçamento; 2)

equipamentos culturais; 3) comunicação; e os grupos de trabalho que são formados a partir de demandas

específicas. Após votação, Gabriel Pereira foi eleito vice-presidente com 100% de aprovação. O cargo da

secretaria foi colocado à disposição. Bianca justificou que está deixando o cargo de secretária por ter

assumido outras funções na UFSC, além de ter ingressado no Mestrado. Ela também falou um pouco sobre

o trabalho da secretaria, frisando que a escrita de atas acontece de forma colaborativa. Cristina indicou

Karen Kremer e Nathalie Soler para o cargo. Karen declinou a indicação alegando que está tendo um

volume grande de reuniões por mês e que isso dificulta o trabalho de escrita de ata. Nathalie declinou a

indicação por estar envolvida com outras atividades e afazeres que acabam demandando muito tempo.

Josiane indicou Adriana Rosa e Maria Teresa Collares. Cristina justificou a impossibilidade da Maria Teresa

assumir, tendo em vista que ela assumirá a suplência e Gabriel se tornará titular da Setorial de Produção e

que não seria indicado dois representantes da mesma Setorial compondo a mesa diretora. Maria Teresa

complementou que já assumiu o cargo de secretária em outro momento e que não tem disponibilidade

para assumir agora. Mariane sugeriu que as atas sejam mais simplificadas, tendo em vista que os vídeos das

reuniões estão disponíveis na íntegra no canal do Youtube. Diante da impossibilidade dos conselheiros

assumirem o cargo da secretaria, Cristina sugeriu que haja um rodízio entre os conselheiros para a escrita

das atas. Adriana manifestou a grande quantidade de trabalho junto à Setorial de Cultura Popular e

concordou com a ideia da Cristina sobre o rodízio para a confecção das atas. Bianca também apoiou o

rodízio. Ficou encaminhado que Gabriel Pereira será o novo vice-presidente e que os conselheiros farão

rodízio para a escrita das atas. Nathalie ficou responsável por escrever a ata desta reunião.

2. Comissão Consultiva de Espaços Expositivos da cidade

Cristina informou que o Marcelo Seixas havia sido indicado para essa comissão em reuniões anteriores, mas

devido ao pedido de afastamento do conselheiro, será preciso indicar outra pessoa. Maria Teresa explicou

que precisa de pré-requisitos para compor a comissão: ser da área de artes visuais ou arte educação.
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Marcio se colocou à disposição para compor a comissão. Karin pediu mais informações e Cristina fez a

leitura do Ofício que solicita a representação de um membro titular e um suplente: a Comissão é um órgão

deliberativo que vai analisar, opinar e aprovar as propostas de exposições apresentadas à FCFFC, sugerir

exposições, avaliar propostas de inclusão de obras ao acervo, propor políticas e metas em conssonância

aos objetivos dos espaços expositivos do Município. Josiane e Karin se colocam à disposição para

participar da comissão. Por isso, Marcio retirou sua intenção de compor a comissão. Karin solicitou mais

detalhes em relação às demandas desse trabalho e Néia não soube responder com precisão pois o Edital

não saiu ainda. Cristina sugeriu, então, que essa pauta seja passada para outro momento quando houver

um cronograma e planejamento mais preciso das atividades.

3. Lei aldir Blanc

Cristina informou que foi realizada na semana passada uma reunião com Marcio Costa e Karina a respeito

da Lei Aldir Blanc. Nesta reunião, Cristina falou sobre o Fórum realizado no ano passado e entregou

documentos que detalham as demandas do setor cultural levantadas durante o Fórum. A presidente

acrescentou que por um lado é positivo o fato da FCFFC se antecipar para pensar os Editais direcionados

para essa Lei, por outro, não há muito entendimento sobre as necessidades e especificidades do setor e,

por isso, Cristina frisou a importância deste conselho acompanhar de perto os encaminhamentos através

de um grupo de trabalho. As conselheiras Cíntia Bittar, Karin Serafin, Nathalie Soler, Adriana Rosa e a

suplente Jerusa Mary manifestaram interesse de compor o grupo de trabalho, além da presidente

Cristina. Os demais conselheiros foram favoráveis da composição deste GT.

4. Conselho do Turismo

Cristina relembrou que Marcelo Seixas havia sido indicado para a cadeira no Conselho do Turismo, e que

por ele ter se desligado do Conselho de Cultura, seria necessário pensarmos em outra pessoa. Ela

informou que ainda não recebemos resposta do Ofício enviado por este Conselho. Gabriel ressaltou a

falta de representação na Secretaria de Turismo e em nosso Conselho e comentou que os nomes

informados no site não fazem mais parte da Secretaria. Ele relembrou que no Plano Municipal de Cultura

contém o item que fala da importância de fomentar o turismo cultural e se disponibilizou a participar do

Conselho do Turismo. Gabriel frisou o quanto é importante fazermos essa ponte entre turismo e cultura e

que ele é formado em turismo, por isso o interesse na cadeira. Adriana pediu a palavra e ressaltou a

importância da cadeira no Conselho de Turismo, citou o carnaval e o artesanato que estavam na pasta de

turismo, mas que agora o artesanato voltou para a pasta da cultura. Ressaltou como a cultura popular
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está atrelada ao turismo. Gabriel sugeriu que indicássemos um nome também para a cadeira do

Patrimônio no Conselho do Turismo. Karen Kremer se colocou à disposição para ser suplente. Todos foram

a favor da indicação de Gabriel Pereira para compor o Conselho do Turismo como titular e Karen Kremer

como suplente. Cristina informou que enviaremos um Ofício para a Secretaria do Turismo solicitando mais

uma vez a cadeira do Conselho de Cultura no Conselho do Turismo.

5. Plano Plurianual

Cristina avisou que a votação do PPA vai acontecer no dia 24 de maio e que na semana passada esteve em

reunião com a Frente Parlamentar de Cultura e o tema foi o orçamento da cultura. Marcelo Seixas, em

reunião com a Frente, apresentou apontamentos sobre o orçamento, como havia feito anteriormente em

reunião do Conselho. O gabinete de Carla Ayres está preparando propostas de emendas, assim como

outros Vereadores. Cristina compartilhou o Plano para todos e fez alguns apontamentos acerca do

orçamento, que está um pouco mais detalhado do que estava no ano passado. Ela frisou que vai pedir

uma reunião com o Superintendente da FCFFC para que possamos compreender melhor algumas rubricas

e abriu para que os conselheiros fizessem apontamentos. Cíntia pediu a palavra e informou que

desconhece o que é o Conselho Municipal de Cinema e questionou o valor destinado ao fomento da

produção audiovisual, que parece engessado em um valor conquistado sob muita pressão da classe e que

o valor continuaria o mesmo por quatro anos sem um estudo baseado nas demandas reais do setor. Ela

cita que a Film Commission é algo mais do Governo do que da sociedade civil e que a rubrica direcionada

para isso não seria um dinheiro investido diretamente no setor. Marcio pediu a palavra, saudou a

presença da Vereadora Cíntia Mendonça da Coletiva Bem Viver e frisou a importância de ela estar

presente justamente para discussão do PPA. Ele chamou a atenção para o valor de 4 mil reais para o

Conselho de Cultura, que anteriormente eram 5 mil e o Conselho nunca conseguiu utilizar essa verba.

Também atentou à necessidade da ELA não ser deixada eclusivamente para LIC à mercê dos interesses de

empresas privadas, pois trata-se de um projeto que deveria ser permanente para o Município e, por fim,

disse que o ideal seria ter 1,5% do orçamento do Município destinado para a cultura. Cristina relembra

que a meta é um aumento de 0,5% anualmente. Adriana questionou se não há verba relacionada às

questões emergenciais da pandemia, questionou em que pasta ficará as verbas para o carnaval e sugeriu

um aumento de orçamento para o Conselho Municipal. Cristina ressaltou a dificuldade de usar o recurso

destinado ao Conselho, pois estamos vinculados à Prefeitura e não podemos contratar nenhum serviço

sem realizar um processo licitatório. Karin falou da Conferência Municipal de Cultura e que não podemos

usar o dinheiro nem mesmo para esta organização. Cristina ressaltou que a Conferência é

responsabilidade da FCFFC e do Conselho, e que qualquer gasto será coberto pela FCFFC. Cristina
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encaminhou a pauta pedindo para que a comissão de orçamento emita um parecer sobre o PPA e

também ficou encaminhado que será marcada uma reunião com o superintendente da FCFFC para

esclarecimento de alguns pontos do orçamento.

6. Moção de apoio ao Território Coletivo Maloka

Marcio introduziu a pauta frisando a importância desses espaços comunitários existirem e estarem

estruturalmente equipados para que possam ser ocupados. Na sequência, passou a palavra para Rafael

Bessa. Rafael explicou que Território Coletivo Maloka é um espaço comunitário em Capoeiras, na

comunidade da Maloka, contou que o local, anexo à creche Municipal, ficou um tempo parado e houve

luta da comunidade para a realização de uma reforma. Ressaltou que a cultura Hip Hop é muito

importante para a comunidade. Explicou sobre o esforço da comunidade para ter os equipamentos

mínimos como computadores, biblioteca e a cozinha comunitária. Informou que um grupo de imigrantes

também faz uso do espaço e, por fim, divulgou a vaquinha que a comunidade está fazendo para arrecadar

dinheiro para o espaço. Cristina sugeriu que o Conselho divulgue a iniciativa nas redes sociais e emita uma

moção de apoio à iniciativa. Marcio sugeriu que os grupos culturais da comunidade possam receber as

cestas básicas e que a ELA possa direcionar oficinas para esse espaço. Cristina sugeriu que a comunidade

entre em contato com o superintendente da FCFFC, pois a Fundação tem planos para ampliar os locais de

ação.

7. Incêndio no Rancho de pescadores no Campeche

Cristina informou que o Conselho recebeu uma carta do Projeto Tekuápirá solicitando atenção para o

incêndio possivelmente criminoso que aconteceu no dia 29 de abril no rancho de pesca da Parelha, no

Campeche. A carta relembra que a pesca artesanal da tainha foi registrada como patrimônio cultural de

Santa Catarina e ressalta a necessidade de ação das Instituições para a preservação dos bens culturais.

Rodrigo pediu a fala e frisou a importância deste Conselho ser mais incisivo em seu posicionamento

considerando uma pressão para que as investigações sigam acontecendo. Cristina sugeriu uma moção de

alerta e cobrança para que os órgãos responsáveis continuem as investigações e que os bens que se

perderam durante o incêndio possam ser reparados. Todos foram favoráveis.

8. Moção de Repúdio ao veto da Governadora

Cristina sugeriu uma moção de repúdio a respeito do veto da Governadora Daniela Reinehr sobre a
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possibilidade de eleição do cargo de presidente do CEC. Além da nota, será feita a publicização do

ocorrido nas mídias do Conselho. Todos foram favoráveis.

VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 21:15h e eu, Nathalie Soler,

lavrei a presente ata acompanhado da presidente do CMPCF.

Cristina Villar de Souza Bianca Kaizer de Oliveira

Presidente – CMPCF 1ª Secretária do CMPCF


