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Ao terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil  e vinte, reuniram-se na Casa da
Memória, Centro, Florianópolis/SC, para Assembleia Ordinária do Conselho Municipal
de  Política  Cultural  de  Florianópolis,  os  seguintes  Conselheiros: Cristina  Villar  de
Souza,  Anderson  Abreu,  Karin  Serafin,  Gabriel  Pereira,  Maurício  Souza,  Sigval
Schaitel,  Adriana Nascimento,  Marco Vasques,  Adriana Rosa,  Ronaldo Sá Oliveira,
Maria Teresa Lira Collares, Edineia Vagner, Karoline da Silva, Cláudia Tristão, Rodrigo
Rosa, Luciano Portela, 
Flavia Vieira Wiberstaedt,  Lucas Cimbaluk, Wladimir Crippa, Daiane Dordete Jacobs,
Márcio Fontoura, Lieza Neves, Sérgio Bello, Cíntia Domitt, Alexandre Pinho, Ariadne
Saratt,  Bianca Kaizer de Oliveira,  Claudia Hickenbick.  Justificaram ausência:  Maria
Helena  Alemany  Soares,  Gizely  Cesconetto,  Josiane  Fonseca,  Tatiane  Américo.
Ausentes: Marcelo  Seixas,  Augusto  Luiz  Fernandes  Junior,  Sandra  Raimundo,
Guilherme Botelho da Silveira, Mônica Duarte, Adriane Pereira. Presentes também:
Adelir  Pazetto  Ferreira  (Secretária  Executiva  CMPCF),  Aghata  Gonsalves,  Cristina
Gadotti Rodrigues, Wanderlea Will, Renata Ferrari, Tadeu Vedana, Jeisson Dias, Daniel
Alves.

I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h07. A presidente Cristina Villar
eu  boas  vindas,  fez  uma  breve  narrativa  da  pauta,  avisando  que  o  horário  de
encerramento  deveria  ser  às  21h  e  fez  uma  rodada  de  apresentação  entre  os
participantes.

II  -  Aprovação da ata anterior: Foi  aprovada  e  assinada a  ata  de  dezembro.
Janeiro não houve assembleia.

III – Informes Gerais: Cristina informou que a Mesa Diretora sugeriu um momento
cultural, antes do início das assembleias, com participação dos conselheiros, como
no caso de hoje, com a apresentação do curta-metragem da Conselheira Cíntia Bittar.
Todos aprovaram a ideia.   Cíntia passou,  como informe, uma visão geral  sobre a
situação  da  cultura  na  esfera  nacional,  com a  nomeação  de  Regina  Duarte  e  a
possível  composição  de  equipe  por  ela.  Assinatura  do  livro  de  posse  pelos
representantes titulares e suplentes faltantes na primeira reunião da nova gestão.  

IV  -  Ordem  do  dia  e  encaminhamentos:  A  Presidente  informou  sobre  o
lançamento do edital do Fundo de Cultura 2020 e incluiu como ponto de pauta, dada
à urgência do tema. Marco solicitou inversão da pauta para discussão do edital em
primeiro. Votada e aprovada a inversão de pauta para tratar sobre o edital.

1. Edital do Fundo de Cultura 2020: O Conselheiro Marco iniciou parabenizando
a equipe que se debruçou sobre o edital, mas pontuou alguns problemas, como: os
perigos das punições severas sobre descumprimento de itens vagos; o edital não ser
discutido pelo Conselho, mas por uma comissão com poucos membros indicados pelo
Conselho; pagamento em duas parcelas; itens omissos quanto à prestação de contas.
Sugestão: indicar uma relação de itens a serem melhorados no edital e entregar à
Fundação. Cristina Gadotti relatou que anteriormente as setoriais foram ouvidas para
montagem do edital, com base em editais da FUNART, mais simples; relatou que o
edital  está  complicado,  repleto  de  pegadinhas  e  que  não  há  um  canal  de
comunicação  para  tirar  dúvidas,  que  não  há  especificação  do  que  é  taxa
administrativa (cento e dez mil),  não há especificação de quais pessoas jurídicas
podem participar  do edital,  é  um retrocesso quanto ao protocolo via  papel,  falta
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cronograma de pagamento, não houve separação por setoriais uma disputa desigual,
há  obrigatoriedade  da  contrapartida  social  em  detrimento  à  promoção  pessoal,
havendo  pontuação  sobre  isso.  Marco  complementou  que  se  trata  de  um edital
assistencialista,  de  modo  que  o  retorno  a  ser  considerado  deveria  ser  artístico.
Cristina  também  ressaltou  a  desproporcionalidade  das  punições,  principalmente
quanto  à  obrigatoriedade  da  participação  em  capacitação.  Com  a  palavra,  a
Conselheira Cíntia informou que a setorial de audiovisual elabora as diretrizes em
assembleia interna e encaminha para o Fundo de Cinema para que fique registrada a
posição da setorial, de modo que dessa forma ninguém fique impedido de participar
do  edital.  Conselheira  Daiane  solicitou  que  os  indicados  do  Conselho  que
participaram  da  comissão  de  elaboração  do  edital  explicassem  as  diretrizes
adotadas. Conselheira Adriana gostaria de entender porque mudou tanto dos demais
editais e também gostaria de entender o porquê das mudanças. Conselheiro Rodrigo
ressaltou  que  deve  ser  pensado  em  aspectos  práticos,  de  modo  que  deve  se
conhecer a lei para saber o peso do Conselho na criação do Edital e que a errata só
será feita se houver alguma ilegalidade que o impeça de circular, deve ser pensado
no  remédio  adequado  para  tal.  Marco  discordou  do  argumento,  alegando  que  o
Conselho  é  legítimo  para  pensar  políticas  públicas  culturais  e  que  é  função  do
Conselho elaborar  o  documento indicando onde o edital  não espelha a realidade
prática de quem pode participar. A Presidente citou o regimento interno do Conselho
na  qual  é  legítimo  para  acompanhar  as  diretrizes  e  sugerir  alterações  para  o
cumprimento das políticas públicas. A Conselheira Adriana afirmou que deve haver
contrapartida social, uma vez que se trata de recurso público; que a prestação de
contas também deve ser correta para demonstrar com transparência o bom uso do
recurso público; e que acha viável que os conselheiros devam se eximir de participar,
como estratégias para poder dialogar com o governo. Com a palavra, Marco afirmou
que o edital mata a economia da cultura, uma vez que obriga o artista a dar seu
produto; seria necessário definir o que é contrapartida e não se pode matar o eixo da
política nacional que é a economia da cultura, proibindo a veiculação posterior de um
produto cultural gerado. A Presidente sugeriu separação das sugestões para o edital
atual  e  para  um  edital  futuro.  A  Conselheira  Claudia  solicitou  que  se  crie  uma
comissão para um próximo edital, posto que as colocações feitas até o momento não
se mostram caso para errata, mas sim de impugnação, solicitando que se dê um
encaminhamento e não só um debate. A Conselheira Adriana afirmou que deve se
pensar  num  edital  que  não  estabeleça  obrigações  excessivas,  que  dificultem  a
participação tampouco a participação de membros do Conselho. A Presidente expôs
que a Lei prevê que a comissão gestora do Fundo é composta pela Superintendente,
dois membros da FCFFC e dois membros da Sociedade Civil indicados pelo Conselho.
A Presidente gostaria de saber quem são os membros indicados e passar a eles a
palavra. Com a palavra, o vice Presidente Anderson explicitou que os dois membros
da FCFFC é Isaías Regis e ele próprio, os membros do Conselho é Teresa Collares e
Fábio Garcia, bem como a secretária executiva do Fundo é Adelir Ferreira e ainda há
uma assessora jurídica e uma contábil. Explanou que boa parte do que foi colocado
no edital veio de diretrizes do Conselho da gestão anterior e que a disponibilidade de
10%  para  taxas  administrativas  é  previsão  legal;  com  relação  ao  contato  está
previsto o e-mail de contato em diversas partes do edital, por exemplo, no item 10.3,
de modo que as dúvidas podem ser encaminhadas por e-mail; concordou que deve
se  fazer  um grupo  para  apontar  os  elementos  de  qualificação  e  encaminhar  ao
comitê  gestor,  para  que  se  abra  o  diálogo  e  não  impugnar,  por  conta  das
conseqüências disso. Com a palavra, a Conselheira Teresa afirmou que o formato de
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apresentação de projetos em papel  é antissustentável,  e  que o problema são as
regras  rígidas  da  Secretaria  de  Administração,  que  a  todo  o  momento  pedia
alterações; deve-se de forma organizada, embasada e justificada informar ao comitê
todas as discordâncias com o edital, formando-se uma comissão para tanto e que ela
não está se defendendo, tampouco se eximindo da responsabilidade, que de fato
foram  alterações  que  fugiram  da  alçada  da  Comissão.  Anderson  afirmou  que  o
trabalho foi  feito  com muita dedicação e respeito,  mas que foram surpreendidos
pelas indicações e limitações a eles impostas devido ao Decreto Nº 18.833/2018.
Adelir expôs que possui as atas de todas as dezesseis reuniões, incluindo a reunião
aberta  que  fora  realizada  na  Ubro  e  que  de  fato  esbarraram nas  exigências  do
Decreto  18.833/2018.  A  Conselheira  Daiane  questionou  quanto  à  contratação  de
artistas, posto que haja inexigibilidade de licitação de acordo com o art. 25 da Lei n.
8.666/1993, de modo que o decreto municipal  não deva ser aplicado, bem como
elencou nove pontos a serem revisados no edital. Conselheiro Marcio afirmou que
deve se garantir o empenho do valor e não derrubar o edital via impugnação, haja
vista a dificuldade de lançamento do edital que de anual está saindo bianualmente e
que se trata de ano eleitoral; sugeriu que se converse com os membros da comissão
gestora e que através dele se melhorem as questões do edital. Conselheira Cíntia
afirmou que se trata de má vontade política, que o prefeito não recebe os setores e
que há ignorância e que a gestão trabalha contra a cultura;  que o prefeito deve
receber  os  setores  culturais;  que o  edital  virou  um desaforo;  deve-se  pedir  uma
audiência urgente com o prefeito e com as pessoas da Fazenda. Alexandre Pinho
lembrou  que  há precedente  para  errata  do edital,  tendo em vista  que  este  não
retornou à comissão após a avaliação do setor da Administração. A presidente propôs
a criação da comissão temporária para estudar o edital e ver o que pode e o que não
pode ser modificado, a inclusão e conceitos em um glossário. Marcio sugeriu a volta
do  edital  para  a  Comissão  Gestora  em  relação  ao  que  foi  feito  no  setor  de
Administração/licitação  para  que  eles  se  manifestem  acerca  disto.  A  presidente
sugeriu então que a comissão temporária  seja criada e sirva de subsídio para a
manifestação da  comissão,  que  seja  feita  uma moção de  alerta  para  que  se  dê
atenção ao edital. Marco sugeriu um ofício com todos os tópicos elencados para que
sejam  tomadas  providências,  o  que  foi  aprovado  por  todos,  bem  como  sugeriu
solicitar uma audiência pública com autoridades competentes, incluindo o prefeito.
Encerrado o encaminhamento, a criação da comissão temporária seria votada após a
votação/aprovação do regimento.

2.  Discussão  do  regimento  interno:  Foi  exposto  o  Regimento  enviado  em
datashow. Quanto à justificativa de ausência sugeriu-se duas horas de antecedência,
desde que não se valha como quorum a ausência justificada. Ficou acordado que três
ausências não justificadas consecutivas ocasionam a perda da vaga. Mantiveram-se
como  comissões  permanentes:  legislação,  equipamentos  culturais,  mídia  e  foi
indicada mais uma comissão para assuntos de orçamentos. O numero mínimo de
membros das comissões ficou instituído como três, sem estabelecer número máximo
de  membros  e  constando  em  regimento  a  obrigatoriedade  de  paridade  entre
presidente  e  relator,  devendo  ser  um  da  sociedade  civil  e  um  governamental.
Alterou-se a redação quanto à vacância da sociedade civil, passando a homologação
de  substitutos  pelos  conselheiros  da  sociedade  civil.  Ficou  definido  que  serão
indicadas as competências de cada comissão permanente, como a competência da
Comissão  de  Orçamento  de  acompanhamento  da  LOA,  PPA  e  LDO.  Regimento
aprovado por unanimidade. 
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3. Organização das setoriais: Não foi discutido por falta de tempo.

4. Planejamento anual: Não foi discutido por falta de tempo.

V -  Discussão  e  votação  das  matérias  da  ordem do dia:  Ficou  definida  a
produção do ofício do Conselho sobre o edital pelos Conselheiros Marco e Daiane, de
modo que o documento será encaminhado para o conselho para aprovação e envio
posterior.  Não  foi  definida  comissão  de  análise  do  edital.  As  deliberações
remanescentes da ordem do dia ficaram para próxima reunião. 

VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às
21h38min, e eu Karoline da Silva, lavrei a presente ata, acompanhada da presidente
do CMPCF. 

___________________________________           _________________________________
                        Cristina Villar de Souza                                           Karoline da Silva
                          Presidente – CMPCF                                       1ª Secretária do CMPCF

  


