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Ao sétimo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, reuniram-se na
Casa da Memória, Centro, Florianópolis/SC, para uma Assembleia Ordinária
do Conselho Municipal de Cultura de Florianópolis, os seguintes Conselhei-
ros: Márcio Fontoura, Maurício Souza, Antonio Malachovski, Anderson Abreu,
Marcelo Seixas, Márcia Battistella, Patrícia Amante, Teresa Collares, Gabriel
Pereira, Caroline Mariga, Cíntia Bittar, Fábio Garcia, Júlia Callado, Lieza Ne-
ves, Carolina Nunes, Karin Serafin, Bianca Kaizer de Oliveira, José Roberto
Batista. Justificaram ausência: Elaine Sallas, Waleska De Franceschi,  Silvia
Conceição Blasi, Daiane Dordeti, Maria Lucia de Paula Hermann, Isaías Régis,
Maria Helena Alemany Soares. Ausentes: Karina Baseggio, Alisson Motta, De-
nilson Antonio,  Dennis  Radunz,  Carina Zagonel,  Khalid  Prestes,  Guilherme
Botelho da Silveira.  Presentes também: Adelir  Pazetto Ferreira (Secretária
Executiva), Roseli Pereira (Superintendente da FCFCC), Profª Cláudia do IFSC
e seus alunos Hortência, Lumes, Claudete Maria Santana, Márcia Domingues,
Cyntia Teraag, Aghata Gonçalves, Renata Ferrari, Silvana Paggiarin, Karoline
Correa Rodrigues,  Evandro Veríssimo, Gilliard de Oliveira Resguir,  Marcely
Araújo, Rafaella Ferreira, Paulo Ricardo Dias, Gazielle Crispim; Gustavo Zin-
der (jornalista); Mariana Kadletz (Incentive Projetos); Marina Tavares (Studio
de Ideias); Arturo Vale (Studio de Ideias); Paula Borges (Harmônica Arte e
Entretenimento); Ivana Tolotti (TUM); Adriana Rosa (OCC); esses últimos par-
ticipantes da sociedade civil pertenciam à Setorial de Produtores Culturais.

I – Abertura da Sessão: A assembleia foi presidida por Márcio Fontoura e
iniciou às 19h10. A conselheira representante da UFSC Bianca Kaiser de Oli-
veira se apresentou.

II - Aprovação da ata: Foi aprovada e assinada a ata de Assembleia Ordi-
nária de setembro.

III – Informes: Márcio sugeriu que a pauta fosse invertida, devido a presen-
ça de Roseli.  Ofícios enviados: Of. 040/19 à FCFFC solicitando esclareci-
mentos da Escola Livre de Arte ELA. Of. 041/19 à FCFFC solicitando minuta
da LIC. Of. 042/19 à FCFFC solicitando presença de Roseli e do Secretário de
Cultura, Esporte e Juventude na assembleia sobre o edital, LOA, LIC, regula-
mentação 7870/09. Convite recebido: Convite para a cerimônia de abertu-
ra do FITA – Festival Internacional de teatro de Animação.

IV- Ordem do dia:

1. Lei Orçamentária Anual - LOA 2020: Roseli apresentou a LOA usando
um datashow; explanou que há dificuldades em seguir o que foi proposto no
orçamento e a realidade. No corrente ano, foi feito uma tentativa de facilitar
os projetos e demonstrou: Apoio Administrativo foi colocado o valor de R$
4.601.000,00 (para pagamentos de funcionários, contratos, serviços especia-
lizados,  Orkali,  Orbenk,  luz,  água,  telefone,  internet  e  estagiários);  para
obras e restauros o valor de R$ 3.517.000,00; para o programa de formação
música e arte  R$ 560.000,00;  para programas de convênios  culturais  R$
1.910.000,00. O Fundo Municipal de Cultura ficou R$ 1.500.000,00 de fonte
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80. Total: R$ 12.461.601,00, sem contar o valor destinado à Lei de Incentivo
com cerca de R$ 6.000.000,00. São os valores apresentados na Câmara e
ainda será aprovado. Os valores dos restauros serão da Secretaria de Obras.
O valor destinado à cultura no ano passado foi de cerca de 5 milhões. O Fun-
cine está em construção de seu edital e não entrou nesses valores, com re-
passe para 2020. Foram discutidos os valores do Funcine para ano que vem
e as possibilidades de empenho e folhas de suplementação. Os 2 editais se-
rão lançados nesse ano e pagos no próximo ano. Foi questionado quais as
garantias para o editais de 2020. Roseli explicou que não será possível fazer
pagamentos neste ano, pois não há orçamentos definidos para 2019. Há o
direito de pedir suplementação para outro edital no segundo semestre de
2020. Márcio destacou que os conselheiros terão a missão de lutar para que
seja lançado outro edital para 2020, de preferência no primeiro semestre.
Marcelo falou da importância dos conselheiros estudarem a LOA e indicar
como devem ser os gastos para 2020; acrescentou que houve avanços e
propôs que os valores destinados a cultura popular sejam direcionados às ar-
tes visuais e às galerias da FCFFC, com seus espaços expositivos, sendo um
planejamento a ser discutido posteriormente. Márcio frisou que as comissões
do Conselho acompanhem as reformas e a LOA para 2020.

2.  Garantias  de  depósito  do  Edital  FMC  2019:  Roseli  afirmou  que
lançamento  do  edital  2019/2020  será  no  fim  deste  ano,  porém  serão
efetuados os pagamentos após os contratos em 2020.

3. Portaria da Lei de Incentivo – LIC: Roseli projetou a minuta da Portaria
e  explanou  que  a  discussão  partiu  da  Comissão  de  Legislação  deste
Conselho  e  posteriormente  passou  pela  Controladoria  e  pela  assessora
jurídica da FCFFC e da Casa Civil.  A lei  passará por uma regulamentação
maior,  no  sentido  de  aprimoramento.   Roseli  apresentou  as  mudanças
ocorridas,  como e  foi  discutindo  ponto  a  ponto. Algumas  das  sugestões
elencadas pelos conselheiros e participantes: Cap. I – Art. 1 autodeclaração
para  comprovar  residência,  conforme  decreto  presidencial;  rever  questão
sobre  prestação  de  contas  (PC);  Art.  3  solicitar  orçamentos,  conforme
legislação, em casos duvidosos; Art. 6 cartas de anuências não precisam ser
originais; Art.9 possibilidade de mudança de nome do projeto, caso não haja
impedimento jurídico; Art.11 possibilidade de alterar Pessoa Jurídica.  Cap. II
– Art. 3 averiguar questão de notas fiscais, sendo que a proponente pode ter
duas funções, todavia só pode apresentar uma nota; Mariana enviará uma
proposta de sugestão contábil  para Roseli  posteriormente. Art.  5 definir o
que é taxa de administração em um glossário; se houver PC glosadas não
poderia incluir  outro projeto;  incluir  declaração de não estar inadimplente
com PC a quaisquer órgãos da administração publica; cabe consulta jurídica.
Cap. III – Art. 1 letra i, deve ser incluída em disposições gerais.  Art. 4 ver
questão de apenas uma diligência. Alterar todo o texto para a proponente
(no feminino). Cap. IV – Art. 11 as readequações devem ser revistas. Art. 12
alterar  de  publicação  para  confecção  e  rever  as  sansões.  Art.  13  retirar
percentual de apresentações; distribuição de produtos culturais deve ser de
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responsabilidade da FCFFC. Cap. V – Art.  15 rever o escalonamento para
pessoa física  e  pessoa  jurídica  com valores  diferentes.  Art.  21 retirar  PC
encadernada. Cap. VII – Art. 22 prazo de análise de PC de 120 dias. Art. 20
responsabilidade da CAIC e FCFFC.

4. Reunião de regulamentação da lei 7970/2009: Não foi discutido por
falta de tempo. 

5. Regimento Interno Não foi discutido por falta de tempo.

V - Encerramento: Sem nada mais a tratar, o Presidente encerrou a reuni-
ão às 22h15min, e eu Adelir Pazetto Ferreira, lavrei a presente ata, acompa-
nhada do presidente do CMPCF.
___________________________________           _________________________________
                        Márcio Fontoura                                          Adelir Pazetto
Ferreira 
                       Presidente – CMPCF                                Secretária Executiva
do CMPCF


