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Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, reuniram-se na Casa da Memória,
Centro, Florianópolis/SC, para Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural
de Florianópolis, os seguintes Conselheiros: Anderson Abreu, Lieza Neves, Karin Serafin, Fábio
Garcia,  Denilson  Antonio,  Khalid  Prestes,  Elaine  Sallas,  Patrícia  Cardoso  Amante,  Gabriel
Pereira, Caroline Mariga, Carolina Nunes, Maurício Souza, Isaías Régis, Daiane Dordete Jacobs.
Justificaram  ausência:  Márcio  Fontoura,  Waleska  De  Franceschi,  Márcia  Battistella,  Antonio
Malachovski,  Karina Baseggio,  Dennis  Radunz,  Maria  Helena Alemany Soares,  Cíntia  Bittar.
Ausentes: Carina Zagonel da Costa, José Roberto Batista, Júlia Callado, Guilherme Botelho da
Silveira,  Fernando  Albalustro,  Silvia  Conceição  Blasi, Zélia  Sabino,  Maria  Lucia  de  Paula
Hernann,  Alisson Motta. Presentes também: Adelir  Pazetto Ferreira (Secr.  Executiva),  Patrick
Almeida Cavalheiro,  Gabriela Ostrovski  Cabral  e Agatha Ribeiro Gonçalves  (participantes da
sociedade civil).

I  -  Abertura da Sessão: O vice-presidente abriu a assembleia às 19h07min. Ele justificou a
ausência do presidente e de outros membros que justificaram ausência. Relembrou que segundo
o regimento, os conselheiros que justificaram contam como quorum. Informou que Janete Seidler
solicitou desligamento. Em seguida apresentou os pontos de pauta e passou a coordenação da
mesa para a primeira secretária Lieza.  Karim perguntou sobre os bares e ocupação na zona
leste  da cidade,  com os problemas  sofridos  com a  polícia.  Lieza sugeriu  que  se faça uma
audiência para discutir somente esse assunto e convidando a população a participar. Patrícia
citou que é moradora do local e é impossível dormir,  sendo uma problemática que deve ser
retomada.  Adelir  citou  que  o  documento  do  Conselho  regulamentando  a  Lei  7870/09  foi
encaminhado em 19/06/2019 ao procurador geral do município Ubiraci Farias e à FCFFC e está
aguardando a reunião para discutir, a qual foi marcada e desmarcada. Foi definido que se faça
um ofício pedindo uma audiência pública.

II - Aprovação da ata anterior: Adelir passou a ata de agosto para aprovação e assinatura.

III  – Informes: Adelir  apresentou o  ofício recebido:  01/19 da setorial  de Música solicitando
cumprimento do planejamento orçamentário. E o  ofício enviado: 039/19 à FCFFC- Moção de
alerta à Comissão de Organização e Acompanhamento do Fundo de Cultura. Informes Gerais:
Lieza  informou  da  Pré-conferência  no  dia  04/09/19,  às  19h,  na  Casa  da  Memória  e  pediu
participação e divulgação.

IV - Ordem do dia e encaminhamentos:

1. Proposta da Lei Orçamentária Anual - LOA 2020:  Lieza informou que Roseli não pode
participar dessa Assembleia, mas orientou que a data da audiência será no dia 27/09, ainda
sem horário e local. Lieza falou da importância de todos agendarem e participarem.

2. Homologação da setorial de Livro, Leitura e Literatura:  Lieza elaborou o parecer de
homologação,  no  qual  aprovou  com  ressalvas,  indicando  a  inclusão  do  termo  “fórum
permanente”. Indicou também que o regimento inclui a profissão de cada participante, o que
não  é  necessário,  pois  o  fórum  é  aberto  a  todos  e  questionou  “...  a  definição  dos
integrantes  do  Fórum descritos  no  Art  1º,  pois  para  que  haja  sua  conferência  haveria
necessidade  de  cada  participante  relatar  sua  atividade  ligada  ao  setor  e  comprová-la,
sendo que tal metodologia e critérios não constam no Regimento. Este item ainda acaba
por excluir o público geral, que não atua, mas é consumidor de Literatura e Leitura”. O
documento será encaminhado para a setorial.
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3. Proposta de alteração do Regimento Interno - RI: Lieza explanou que ela,  Adelir e Régis
revisaram o RI, utilizando modelos de outras cidades; posteriormente Márcio e a convidada
Gabriela também o analisaram. O documento foi então enviado a todos os conselheiros
para contribuírem via email, porém não houve acréscimos. Lieza utilizou o datashow para
discutir as possíveis modificações, como inclusão de suplentes e o ajuste de inclusão da
troca  de  conselheiros  da  sociedade  civil,  quando  necessário.   Fábio  expôs  que  a
conferência é o local de troca de gestão e que as pessoas deveriam se manter nos dois
anos em que são eleitos para que se mantenha uma linha de continuidade, sendo que as
setoriais devem se organizar para enviar membros que permaneçam no mandato. Elaine e
Fábio discutiram a importância do fortalecimento das setoriais, sendo que o presidente da
setorial  por  vezes não  necessita  ser  o  conselheiro  indicado  e  que  o  representante  no
Conselho deve representar um grupo. Adelir destacou que o RI deve tentar suprir os pontos
falhos,  no  caso  de  desistência  de  conselheiros  e  suplentes  de  uma  setorial.  Gabriel
acrescentou que o formato das assembleias também deve ser melhorado, pois as brigas
que tem acontecido não resolvem nada e afastam a participação dos conselheiros. Carolina
citou que as Comissões Permanentes podem incorporar  pessoas de fora do Conselho.
Fábio relembrou que as Comissões tinham o objetivo de tornar a direção mais horizontal,
com mais envolvimento dos membros do Conselho. Elaine concordou, mas disse que não
deveria ser uma forma de coagir os conselheiros. Fábio disse que essa ideia de Comissões
surgiu em 2017 e que infelizmente na prática não deu muito certo, que deveriam ajudar a
resolver  os  conflitos  e  contribuir  com  as  demandas  da  legislação,  dos  equipamentos
culturais, das mídias; alertou que a mesa diretiva não tem tanto tempo para cuidar de tudo,
por isso, a necessidade de criar grupos especializados, em diferentes expertises. Gabriela
expôs que incluíram as Comissões Permanentes e as Comissões Temáticas, sendo essas
últimas para demandas aleatórias;  poderiam ser 4 ou 5 Comissões Permanentes,  onde
cada  conselheiro  deveria  escolher  ao  menos  uma,  como  Orçamento,  Planejamento  e
Fiscalização,  as  quais  deveriam  ser  o  básico  e  necessário.  Elaine  sugeriu  fazer  a
aprovação do RI na conferência. Fábio discordou explanando que seria difícil já que nem
todos tem o conhecimento necessário para tanto.  Caroline sugeriu uma leitura pontual e
discutir ponto a ponto e assim foi feito. Patrick sugeriu acrescentar a função de fiscalizador
no art. 1 e propor a alteração da lei. A Professora Daiane, da UDESC, alertou que não pode
colocar no regimento o que não está previsto em lei. Lieza sugeriu retirar o “conselheiro
mais idoso”, e acrescentar presidência de eleição circunstancial no caso de ausência da
mesa diretora. Foi sugerido criar um capítulo sobre a indicação dos membros à Comissão
Gestora do Fundo e suas atribuições, bem como a possibilidade de membros do conselho
de participar de seleção de editais públicos municipais.  Com o correr da hora, decidiu-se
fazer uma assembleia extraordinária para finalizar a discussão e aprovação do RI no dia 23
de setembro, às 19h.

V - Encerramento: Mauricio solicitou tempo para explanar sobre os problemas ocorridos na
Escola Livre de Artes - ELA, como o desrespeito ao material  particular  dos professores,
espaços públicos da escola sujos e necessitando reformas,  salários baixos e em atraso
pagos  aos  professores  e  outros.  Solicitaram  reuniões  com  a  coordenadora  e  a
superintendente da FCFFC. Acatou-se por fazer um ofício de esclarecimentos à FCFFC,
bem como a realização de uma reunião com os professores para discussão de melhorias e
decisões.  Sem nada mais a tratar,  Lieza Boing de Souza Neves encerrou a reunião às
21h25min,  e eu Adelir  Pazetto Ferreira, lavrei  a presente ata, acompanhada da primeira
secretária do CMPCF. 
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___________________________________           _________________________________
                   Lieza Boing de Souza Neves                                  Adelir Pazetto Ferreira
                     1ª Secretária do CMPCF                               Secretária Executiva do CMPCF


