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Ao segundo  dia  do  mês  de  março  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, Gabriel Pereira, Maurício Souza, Sigval Schaitel, Marco Vasques, Adriana Rosa,
Ronaldo  Sá  Oliveira,  Rodrigo  Rosa,  Flavia  Vieira  Wiberstaedt,  Lucas  Cimbaluk,
Wladimir  Crippa, Daiane  Dordete  Jacobs,  Cíntia  Domitt,  Alexandre  Pinho,  Ariadne
Saratt,  Bianca Kaizer de Oliveira,  Maria Helena Alemany Soares,  Josiane Fonseca,
Tatiane  Américo, Marcelo  Seixas,  Elaine  Sallas,  Ana  Paula  Gricoli,  Karen  Kremer,
Marilaine  Schmitt.  Justificaram  ausência:  Anderson  Abreu,  Karin  Serafin,  Márcio
Fontoura,  Lieza  Neves,  Gizely  Cesconetto,  Edineia  Vagner,  Karoline  da  Silva.
Ausentes: Sandra Raimundo, Guilherme Botelho da Silveira, Mônica Duarte, Adriane
Nagel  Pereira.  Presentes  também:  Adelir  Pazetto  Ferreira  (Secretária  Executiva
CMPCF), Mariane Ventura, Carolina Andrade e Tiago Kawata.

I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h05. A presidente Cristina Villar
deu boas vindas, fez uma breve narrativa da pauta, fez uma rodada de apresentação
somente  com  os  novos  participantes.  Apresentaram-se  Tatiane  representante  da
setorial da cultura negra e Maria Helena, representando o IFSC.

II - Aprovação da ata anterior: Foi aprovada e assinada a ata de fevereiro.

III  –  Informes  Gerais:  Secretária  informou  que  foi  enviado  ofício  ao  Prefeito
solicitando correções no edital. Será republicado, conforme informações obtidas junto
à Roseli. Marco solicitou informação sobre quais pontos serão alterados e quem do
conselho está acompanhando.  São os conselheiros Fabio Garcia e Teresa Colares.
Adelir Informou que o Regimento interno foi publicado em diário oficial esta semana. 
Adriana  (Cultura  Popular)  solicitou  inclusão  de  uma fala  sobre  o  Carnaval  e  que
participa da oficina crítica do carnaval.  Relatou que várias manifestações como o
desfile de carros alegóricos vem desaparecendo, que os espaços e a festa tem sido
privatizada,  especialmente pela Ambev;  que também a passarela do samba está
privatizada. Que não há dados fornecidos, prestação de contas pela empresa que se
apropriou do carnaval; solicitou que as demais setoriais se integrem nessa discussão.
Cíntia Bittar informou que na próxima quarta acontece a assembléia da Setorial de
Audiovisual e estão solicitando audiência com o Prefeito; e que está articulando com
o  vereador  Marquito  sessão  em  homenagem  aos  30  anos  do  Funcine.  Gabriel
informou que dia 5 de novembro é o dia da Cultura e solicitou que se planeje algo a
respeito.

IV - Ordem do dia e encaminhamentos:  Ordem invertida, iniciando pelo ponto
solicitado de inclusão.

1. Portaria 39 da Lei de incentivo: Gabriel informou que vem acompanhando o
processo  de  há  pelo  menos  dois  meses,  e  que  atualmente  se  aguarda  o
posicionamento  do  Secretário  de  Cultura.  Será  encaminhado  ofício  sobre  o
andamento da alteração. 

2. Indicações  para  compor  a  Comissão  de  seleção  dos  julgadores  e  da
Comissão de acompanhamento (COA) do edital 2020: Cristina informou que a
Fundação solicitou,  via ofício,  a indicação de um representante do Conselho para
acompanhar a COA e outro para a comissão que selecionará os avaliadores do Edital
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do Fundo Municipal. A presidente e Adelir esclareceram o papel que os membros das
comissões desempenham, fiscalizando a execução dos projetos realizados pelo fundo
e selecionando os julgadores. Marco Vasquez chamou atenção sobre o fato de os
conselheiros  não  serem  remunerados  para  esses  trabalhos,  além  de  serem
impedidos de participar do edital quando atuando na COA, onde os conselheiros não
recebem qualquer ajuda de custo.  Bianca (Dança)  também se manifestou a esse
respeito, ampliando a discussão e dizendo que essa discussão precisa ser levada
adiante no conselho. Marco propôs que os 5 mil reais destinados ao Conselho sejam
solicitados para uso no pagamento de ajuda de custo aos membros representantes
do conselho na COA, com critério semelhante ao dos pareceristas dos projetos da lei
municipal e enfatizou que não é papel de conselheiro fazer fiscalização de execução
de projetos. Sigval e Marcelo corroboraram com a posição de Marco de que esse
papel de fiscalizar o trabalho dos proponentes não é trabalho do Conselho. Ficou
encaminhado que será enviada resposta de acordo com a compreensão estabelecida
do papel de fiscalização do Conselho e da Fundação. Cristina foi indicada e aceitou a
indicação para representar o conselho na comissão de avaliação dos julgadores dos
projetos do edital do Fundo Municipal, sendo que deve ser feito um ofício solicitando
remuneração para este  trabalho,  já  que o Conselho possui  um orçamento de R$
5.000,00, o qual nunca foi utilizado.

3. Organização das setoriais: Cristina solicitou que as setoriais compartilhem seus
documentos,  convocações,  atas  e  demais  documentos,  no  sentido  de  apoiar  as
setoriais  mais  recentes na sua organização.  Maria Helena,  representante do IFSC
colocou a disposição o espaço da instituição para realização de atividades culturais
dos projetos realizados pelo fundo municipal. Marcelo, Elaine e Daiane esclareceram
a forma de organização das Setoriais e a relação das mesmas com as instituições no
sentido de elaborar seus planos setoriais e defender os interesses de cada área.
Cristina  sugeriu  que  se  enviem  os  documentos  das  setoriais  para  o  arquivo  do
Conselho. Marcelo propôs que o Conselho baixe uma resolução para que as setoriais
enviem atas,  listas  de  presença  e  estatutos,  com suas  alterações.  Ari  (Hip  Hop)
relatou a dificuldade que a setorial vem encontrando para se organizar, sobretudo os
caminhos para encaminhar as demandas do setor, e gostaria de saber como poderia
obter  apoio.  Cristina  se  dispôs  a  ajudar.  Marcelo  sugeriu  algumas  ações  para
encaminhar as demandas do coletivo e Elaine Sallas se colocou a disposição. Elaine
também relatou que participou de audiência sobre a agressão policial  no evento
Batalha das Minas, que foi agendada reunião com secretario de segurança publica e
realizada na última semana, que hoje deveria ter havido uma resposta do secretario
Alceu,  entre  outros  encaminhamentos  que  vem  sendo  tomados.  Elaine  também
relatou que solicitou a PM relatório sobre abordagens em eventos culturais na cidade,
em especial na área leste do centro. 

4.  Composição  das  comissões:  Cristina  propôs  uma  dinâmica  para  que  os
conselheiros  fizessem  3  grupos  para  organizar  as  Comissões  de  Comunicação,
Legislação/Orçamento  e  Equipamentos.  Cada  conselheiro  deveria  escolher  uma
comissão, conforme seu interesse, e fizessem uma listagem de desafios e soluções
para cada comissão. Os grupos deveriam se organizar e definir seus presidentes e
relatores.

V  -  Discussão  e  votação  das  matérias  da  ordem  do  dia:  Elaborar  ofícios
questionando sobre a Portaria da LIC, informando sobre a COA e indicada da análise
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de julgadores, solicitando a verba orçamentária destinada ao Conselho.

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

___________________________________           _________________________________
                        Cristina Villar de Souza                                           Sigval Schaitel
                          Presidente – CMPCF                                       2ª Secretário do CMPCF

  


