
 

 
Ao décimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte, reuniram-se por teleconferência, para                
Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, os seguintes            
Conselheiros: 
 
Marcio Fontoura 
Karin Elise Serafin 
Luciano Santana Portella 
Claudia Roberta Yumiko Tristao 
Cristina Villar De Souza 
Daiane Dordete Steckert Jacobs 
Caciano Machado 
Bianca Kaizer De Oliveira 
Alexandre Peres De Pinho 
Tatiana Ap Américo 
Lucas Cimbaluk 
Ronaldo Fernando De Sá Oliveira 
Cristiane Pedrini Ugolini 
Maria Teresa Lira Collares 
Adriana Rosa 
Cíntia Domit Bittar 
Maurício Souza 
Edinéia Vagner 
Josiane G. Fonseca 
Rodrigo Cantos Savelli Gomes 
Claudia Roberta Yumiko Tristao 
Flavia Vieira Wilberstaedt 
 
Ausências Justificadas: 
 
Maria Helena Alemany Soares 
Claudia  
Julianna Rosa de Souza 
Karen Kremer 
 
I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h12min. 
  
II - Aprovação de atas: Foram aprovadas as atas das assembleias extraordinárias do dia 22 de                
Outubro e do dia 27 de Outubro.  
  
III - Informes: Cristina informou sobre a reunião realizada com o prefeito Gean Loureiro naquela               
tarde do dia 10 de Novembro. Estavam presentes na reunião a conselheira Karin, da setorial de                
dança, representantes da Fundação Franklin Cascaes e da prefeitura. A reunião foi a pedido do               
prefeito após o Conselho ter divulgado por meio de nota pública que havia decidido solicitar               
impugnação do edital referente ao Inciso III da Lei Aldir Blanc, principalmente devido aos prazos que                
estavam estipulados, os quais não seria possível cumprir para realizar os pagamentos com tempo              
hábil. A presidente informou que nesta reunião foram levantados outros pontos problemáticos do             
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edital, além do prazo, como os critérios de seleção e a documentação exigida; contudo, apenas o                
tema dos prazos foi possível negociar, tendo em vista que qualquer outra alteração no edital               
demandaria tempo e prorrogação do encerramento - o que acarretaria em devolução dos recursos              
ao governo federal. Dessa forma, o novo prazo para inscrição passou a ser 30 de novembro. Karin                 
complementou o relato informando que foram discutidas as dúvidas referentes ao objeto do edital,              
visto que poderia ser caracterizado como o mesmo do edital estadual de Reconhecimento de              
Trajetória Cultural; segundo a conselheira, as representantes da Fundação garantiram que não é o              
mesmo objeto e que os interessados poderão se inscrever e ser contemplados em ambos - estadual                
e municipal. Karin acrescentou que foi ressaltada a importância de que a comissão de avaliação não                
julgue apenas os méritos artísticos dos inscritos, mas que leve em consideração a situação de               
emergência; salientou que com relação à documentação não foi possível fazer negociação, as             
certidões serão obrigatórias para inscrição. Cristina destacou que com a articulação do Conselho foi              
possível reduzir os prazos, o que considerou positivo; disse que basicamente é um edital de               
habilitação de documentos, que tem um número significativo de prêmios, e que haverá tempo hábil               
para os recursos irem para o Estado se não houver inscritos suficientes; ressaltou que o mais                
importante era a alteração dos prazos e foi possível negociar. Sobre o edital referente ao Inciso II,                 
Karin lembrou aos que estão se inscrevendo que é preciso conferir todas as informações e clicar em                 
“enviar”, porque muitas inscrições estão como “rascunho” no sistema. Cristina chamou atenção para             
o prazo do edital do Inciso II que terminaria no dia seguinte, às 13h45.  
 
IV - Ordem do dia e encaminhamentos: 
 
1. Análise Fundo Municipal de Cultura: Cristina passou a palavra para a conselheira Teresa, a              
qual relatou que houve reunião com todos os avaliadores do processo licitatório do Fundo Municipal               
de Cultura; fez um breve histórico da Lei do Fundo que é de 2010 - primeiro edital em 2012, com 1                     
milhão e 200 mil reais, e 51 projetos; outro edital em 2018 com valor de 800 mil e o edital de 2019,                      
que se transformou em 2020, com valor de 990 mil. Teresa ressaltou que este último edital não foi                  
atendido como deveria ser, pois deu início em 27 de Janeiro e terminou em 2 de Julho; foi um edital                    
que no decorrer dos meses parou para correções devido a falhas; destacou que o processo de                
selecionadores também sofreu prorrogação de prazos, mas que ainda foram poucas inscrições de             
selecionadores para o número de projetos inscritos; informou que no dia 30 de Outubro saiu o                
resultado final e houve a reunião de análise, na qual foram ouvidos os selecionadores. Em seguida, a                 
conselheira fez leitura das considerações de alguns selecionadores, salientando pontos positivos,           
pontos negativos e sugestões de melhorias para próximas edições; como algo positivo foi ressaltado              
o processo digital e a diversidade de projetos; foi dito que projetos culturais não são responsáveis                
por atender as metas do Plano Municipal de Cultura, que são de responsabilidade do poder público,                
mas que os mesmos podem contribuir, ou seja, podem ser selecionadas algumas metas para serem               
incluídas no edital; como ponto negativo foi destacado o prazo de seleção que foi pouco para o                 
número de projetos - sugeriu-se que se formem comissões para cada área de projetos e que                
avaliação dos selecionadores seja de acordo com suas áreas de formação/atuação; sobre o             
pagamento de mídias onlines é necessário deixar claro se é permitido ou não, porque não está no                 
edital; sugeriu-se que sejam pensados valores diferentes para projetos de profissionais experientes e             
de iniciantes, como o exemplo de Curitiba; destacou-se a necessidade de planilhas financeiras para              
facilitar os valores reais para os prestadores de serviços; recomendou-se realizar uma devolutiva oral              
para os proponentes após os resultados, assim como aumentar os valores do edital e utilizar uma                
plataforma para inscrição; que sejam criadas oficinas para elaboração e execução de projetos - que a                
Fundação, junto ao Conselho e universidades, crie um curso de capacitação continuada para os              
gestores. Teresa informou, também, que todas as informações da reunião constarão em ata. Relatou              
que em Agosto de 2019 passou a acompanhar o processo do Fundo e salientou a necessidade de se                  
achar uma brecha, por meio de assessoria jurídica, para que quem faça a gestão do Fundo seja o                  
órgão gestor da cultura e não o setor de licitação. Cristina complementou o relato sobre o edital do                  



Fundo informando que foram 186 inscritos, 63 projetos aprovados e 3 inscrições de Pessoa Jurídica;               
sobre a classificação, destacou que houve poucos projetos nas áreas de patrimônio e de              
diversidades, e a área de artes foi muito competitiva; salientou a necessidade de fomentar e               
capacitar áreas que não “sabem” escrever projetos para equilibrar a alta procura na área de artes,                
provocando a Fundação para capacitação de elaboração de projetos; ressaltou a importância de que              
no próximo ano haja um melhor planejamento e se faça um edital mais justo e equilibrado, com um                  
processo modernizado. A presidente informou que se iniciou a fase de contratação, assinatura de              
contratos com os projetos aprovados e haverá posterior empenho e pagamento; falou da             
necessidade de um cronograma para prestação de contas. Cíntia acrescentou que é difícil balancear              
profissionais experientes e iniciantes, mas que em um edital mais afirmativo o fomento tem que dar                
conta de quem está entrando e de quem já tem carreira profissional; disse que o ideal seria ter dois                   
editais, com critérios diferentes - relatou o exemplo do SPCINE que tem editais afirmativos. Adriana               
reforçou que a capacitação continuada é mais do que necessária; comentou que existe, por um lado,                
uma máquina do estado que é muito burocrática e, do outro lado, pessoas com poucas ferramentas                
para lidar com essa burocratização dos processos a qual complica os acessos dos integrantes da               
cultura. Cristina ressaltou que teve poucos projetos na área de diversidades e não teve              
remanejamento entre áreas; que a possibilidade de transversalidade entre áreas apresentou           
projetos muito ricos, mas complicou a avaliação dos selecionadores; comentou sobre a necessidade             
de pensar em estratégias para equilibrar as inscrições. Teresa complementou que no próximo edital              
o valor seja integralmente aplicado na produção e contrapartida; o edital não prevê se esse recurso                
poderia servir para a finalização e entrega de produtos; não teve critério para LGBTQIA+, raça e etnia                 
que deverão ser consideradas para o próximo ano. Cíntia falou da Escola Livre de Artes (ELA),                
estrutura subutilizada que poderia ser aproveita para ofertar cursos; sugeriu que seja incluída uma              
disciplina de elaboração de projetos que já atenderia a capacitação continuada; salientou que existe              
estrutura, setor organizado, demanda e falta capacidade e inteligência de gestão. Tatiane            
questionou sobre a possibilidade de parceria para que seja colocada na agenda, a princípio online,               
para os iniciantes materiais de como fazer projeto. Cristina ressaltou que pode entrar no              
planejamento do Conselho para o próximo ano; buscar caminhos mas não eximir a responsabilidade              
da fundação de oferecer isso.  

 
2. Recursos legais para políticas culturais. Necessidade de representação e proteção legal das             
políticas culturais estabelecidas em lei contra tomada de ações e omissões em desacordo com a               
normativa, a saber, atraso da implementação do inciso III da Lei Aldir Blanc em Florianópolis,               
atraso e não cumprimento anual dos editais previstos na Lei do Fundo Municipal de Cultura e do                 
Funcine: Cristina passou a palavra para o conselheiro Marcio, que solicitou o ponto de pauta. Marcio                
propôs que se faça uma denúncia de não cumprimento das leis; que o chefe do executivo, que é o                   
responsável, responda pelo que não foi cumprido. Sugeriu incorporar tudo que não foi cumprido nos               
últimos 4 anos; juntar forças jurídicas, aproveitar o vínculo com a OAB e pressionar o MP para que se                   
manifeste; elaborar uma carta ao promotor para chamar atenção para o caso da cultura no               
município. Cristina ressaltou que foi necessário embasamento legal para ter convicção do que estava              
irregular o Edital do Inciso III; é necessário ter provas para fazer a denúncia junto ao MP ou                  
defensoria pública; apresentar fatos, provas, para fazer uma deliberação do Conselho, após um             
trabalho de levantamento. Marcio destacou o descumprimento da anualidade dos editais do Fundo             
Municipal e do Funcine como objeto da denúncia e elementos jurídicos a partir das leis para                
denunciar o não cumprimento; denunciar e acompanhar o processo para avançar. O conselheiro             
falou da possibilidade de mandar carta-denúncia para a defensoria, com denúncia objetiva e forçar              
uma justificativa da prefeitura dos motivos pelo não cumprimento. Salientou a necessidade de             
trabalho de construção para a garantia de política permanente de cultura. Principal argumento é              
acusar qual a lei e o artigo que não estão sendo cumpridos; com apoio da OAB. Cíntia relatou sobre                   
o FUNCINE, que se não fizerem o pagamento o Gean será o único prefeito a não cumprir com o                   
Edital Armando Carreirão; disse que tem como levantar material para a denúncia, incluindo             



negligência quanto a possibilidade de trazer recurso federal para o município e, também,             
possibilidade de acusar perseguição ao setor. Porém, devido ao momento de eleição, sugeriu             
postergar a denúncia para depois das eleições. Cristina concordou com a Cíntia quanto ao prazo para                
a denúncia; encaminhou que se crie um grupo de trabalho para fazer o levantamento de argumentos                
jurídicos para que sejam apresentados na próxima reunião; preparar a documentação, buscar a OAB;              
e que na próxima reunião seja deliberado sobre a denúncia. Em seguida, a presidente abriu para                
consideração dos conselheiros acerca das decisões do Conselho da última reunião sobre a Lei Aldir               
Blanc; ressaltou que qualquer questão sobre os editais é importante enviar por email à fundação               
para que fique registrado. Caciano, da setorial de cultura digital, questionou que não entendeu a               
decisão pela impugnação; disse que entende as motivações e que levou para discussão na sua               
setorial o ato político de afirmar o Conselho como órgão legítimo que estava sendo desconsiderado.               
Relatou que na setorial entendeu-se que algumas pessoas poderiam ser beneficiadas pelo edital.             
Caso não seja impugnado, questionou qual será a estratégia do Conselho e falou da contribuição do                
município de Palhoça. Cristina informou que o Conselho deliberou para entrar com pedido de              
impugnação, mas ainda não foi feito o pedido. Karin salientou que após a reunião com prefeito, foi                 
prometido que poderá ser reduzido os prazos; depois dessa resposta poderá haver votar se damos               
entrada, ou não, no pedido de impugnação. Cristina falou, novamente, da conversa com o prefeito e                
Fundação; antes da nota de pesar não havia espaço para conversa e diante da ação pública do                 
Conselho e das setoriais, conseguiu-se a movimentação; foi negociado o que é mais grave, que é o                 
prazo - foi reduzido, com pagamento no início de dezembro e, havendo algum problema, o recurso                
poderá ser direcionado para o estado; está para ser publicada uma errata com relação aos prazos                
dentro de 2 dias. Lise, suplente da cultura digital, relatou a experiência da Palhoça; desde quando                
saiu a Lei houve 100% de participação da comissão emergencial de cultura, porque o município não                
tem conselho; foi criado um fórum no qual foram colocados vários agentes de cultura e as setoriais                 
organizaram as demandas. Cristina ressaltou que o Conselho realizou esse trabalho e que não foi               
acatado; não existem outros caminhos a não ser a redução dos prazos ou a impugnação, pois não há                  
tempo hábil para entrada de recursos. Salientou que não será possível mudar os critérios; mas tem                
bastante prêmio. Caciano complementou que a preocupação é que muitos agentes não sejam             
contemplados e propôs auxiliar os agentes culturais, caso o edital não seja impugnado. Karin              
ressaltou que o edital já está publicado, o esforço é de deixá-lo “executável” para que os                
pagamentos possam ser feitos esse ano. Cristina destacou que o trabalho dos conselheiros seja              
entender o edital e ajudar para que as pessoas interessadas também compreendam os critérios e               
consigam se inscrever. Cíntia relatou que a setorial votou contra o pedido de impugnação;              
argumentou que uma decisão pela impugnação precisa estar detalhado na pauta, para que se              
pudesse consultar às setoriais, por um processo de transparência; reconheceu que o pedido da              
impugnação funcionou como pressão; disse que inda que seja um dos piores editais que viu em todo                 
o Brasil, que permaneça, com os prazos revistos. Em seguida, fez uma pergunta referente ao Inciso                
II, com relação ao pagamento de despesas apenas posterior ao recebimento dos recursos; destacou              
que em alguns municípios foi prevista possibilidade de reembolso de despesas anteriores. Cristina             
informou que foi feito pedido para essa possibilidade, contudo não foi possível; despesas que já               
foram pagas não podem ser ressarcidos; salientou que a partir do recebimento da segunda parcela               
haverá 120 dias para pagar e prestar contas. A presidente alertou sobre os prazos para inscrições,                
tanto do Inciso II com do Inciso III, que não sejam deixadas para última hora. Karin deu último                  
informe, convidando para a live da setorial de dança com a Fundação Catarinense de Cultura sobre                
o edital Trajetórias. Tatiane parabenizou o trabalho do GT da conversa com os candidatos à               
prefeitura; destacou que foi uma ação para que o conselho seja respeitado. Cíntia também              
parabenizou ao evento com os candidatos. Por fim, Cristina informou sobre o falecimento do              
funcionário José da Fundação, que era integrante da comissão da Lei Aldir Blanc.  
 
VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 20h51min e eu,                 
Bianca Kaizer de Oliveira, lavrei a presente ata acompanhada da presidente do CMPCF. 



  
  
  

                  ___________________________                           ____________________________ 
 Cristina Villar de Souza Bianca Kaizer de Oliveira 

                       Presidente – CMPCF                                                1ª Secretária - CMPCF 
 

  
 

 
 


