
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA

Ao quadragésimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, reuniram-se por teleconferência, para
Assembleia Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, os seguintes
Conselheiros:

Adriana Rosa
Amanda Barbosa Soares
Bianca Kaizer de Oliveira
Cíntia Domit Bittar
Claudia Roberta Yumiko Tristão
cristiane Pedrini Ugolini
Cristina Villar de Souza
Edinéia Vagner
Gabriel Stapenhorst Alves Pereira
Josiane Gomes Fonseca
Karin Serafin
Lucas Cimbaluk
Marcelo Seixas
Marcio Fontoura
Maria Helena Alemany Soares
Maria teresa Lira Collares
Marilaine Schmitt
Maurício Tietboehl Nascimento e Souza
Rodrigo Cantos Savelli Gomes
Ronaldo Fernando de Sá Oliveira
Tatiana Aparecida Américo
Valerio jansen

Ausências Justificadas:
Daiane Dordete Steckert Jacobs
Neide Schulz

I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h16min.

II - Aprovação de atas: Foram aprovadas as atas da assembleia ordinária do dia 10 de Novembro e da
assembleia extraordinária do dia 30 de Novembro.

III - Informes: Cristina informou que foi lançado a lista dos contemplados no Edital do FUNCINE e do
edital de selecionadores do Edital da Aldir Blanc no dia 10/12/2020. Solicitou que todos fiquem
atentos e que o melhor é se inteirar pelo diário do Município, pois não temos informações nem canal
claro de divulgação. Foi realizado as aprovações das atas dos dias 10 e 30/11/2020. Cíntia informou
que hoje teve reunião da frente parlamentar mista em defesa do cinema e do audiovisual brasileiro
transmitida pelo canal do canal TV CÂMARA. Várias entidades e uma delas é e foi citada como SANTA
CINE houve vários desdobramentos com destaque para a questão da cinemateca brasileira. ênfase na
LOA federal, que entrará em discussão em fevereiro. Temas de interesse de todos. Conversa com



Jandira Feghali sobre as estratégias da Aldir Blanc, mas que a deputada acha inviável prorrogação
para 2021. Informou também que saiu o resultado do Armando Carreirão, fez grande ressalva para
ficar registrado. Foi aprovado valor histórico na LOA/2020 de R$ 2.700.000,00 e o edital bem abaixo
do esperado com 700 mil valor abaixo do esperado. A expectativa é de que no ano que vem saia um
edital maior. A prefeitura não cumpriu sua palavra, pois tinha feito acordo que sairia segundo edital
após eleição. Sente-se o único ser humano que tem lembra mas estavam presentes várias pessoas,
como a Sra Roseli que deu a garantia que teríamos esse segundo edital que independeria do
resultado das eleições. Só saiu o Edital por conta da Setorial e da Carol Borges que está a frente do
FUNCINE e da COA, então encerramos o ano com a Prefeitura nos devendo um Edital. Cristina,
agradeceu o informe da Cintia e disse que o ideal seria estarmos festejando mas não isso vale para o
próximo ano não afrouxamos em nada. Marcelo informou que a questão do audiovisual nacional é
problemática o assunto teve na reunião do CEC foi pauta da última reunião do conselho da FUNCINE
de hoje a tarde e o perigo iminente de não ter continuidade nos arranjos regionais. O Conselho
Estadual é favorável e vai encaminhar expediente pois tem editais premiados com recursos não
transferidos ainda. Pediu que esse Conselho atentasse para o audiovisual.Informou ainda que os
prazos do Edital Aldir Blanc esteve na pauta do CEC também e o conselho entendeu que havia
necessidade de um diálogo para pressionar o executivo. Tentativa de criar ambiente de diálogo
propondo reunião com o prefeito reeleito com o CEC e o CMPCF, foi acusado o recebimento mas
ainda não houve retorno mesmo informando que teríamos essa reunião, assim que for recebido
informaremos a todos.

IV - Ordem do dia e encaminhamentos:

1. Alteração no estatuto: Marcelo fez ressalva sobre votação do regimento interno, diante de um
ano atípico e enlouquecido o assunto pede uma assembleia exclusiva para discutir as alterações.
Cristina ressaltou que o Conselho sempre está aberto ao diálogo, que o trabalho de alteração do
regimento é algo que foi interrompido e que precisa ser finalizado. Temos quorum suficiente
para realizar a votação e que precisamos finalizar e passar a régua nisso e que se for necessário
no próximo ano pode ser alterado e que é a pauta mais importante do dia e que reunião
ordinária é para isso. Não houve votos contrários à continuidade da alteração do regimento.
Cristina informou que fez sugestões no regimento a partir do artigo 7, Marcelo propôs a leitura
e a aprovação em blocos para agilizar o processo, houve acordo entre todos e acordado que
Cristina fará a leitura do tema e quem tiver destaque se inscreve e depois se faz a votação em
blocos. Cristina compartilhou a tela para que todos pudessem acompanhar e iniciou a leitura.
Destaque Marcelo e Joseane artigo 36. Marcelo pediu destaque para artigo 36, questionou se
estamos em 20 pessoas na reunião, sugeriu que se é pra melhor o regimento que se pare de
criar complicações para nós mesmos que não se pode criar nada engessado. Josiane que
também pediu destaque sugerindo para o item metade mais um. Marcelo contribui para se
atentar para a maioria do total ou a maioria dos presentes. Dito isso, no mínimo teremos que
ter 16 conselheiros. Foi confirmado pela Mariane que temos 21 respostas no formulário.
Marcelo chamou atenção para a questão do gênero e no alinhamento de políticas inclusivas e
sugeriu colocar (a/o) em tudo. O conselheiro sugeriu que o Conselho indique no caso de
esvaziamento em alguma Setorial. Josiane chama atenção para que a indicação seria temporária
até a próxima Conferência. Questionou se os conselheiros teriam ou não que aprovar a
indicação, isso não está claro no texto. Marcelo informou que a mesa diretora não é soberana
na plenária. Neste caso o Conselho fará a indicação. Márcio, apontou que a conferência é de 2
em 2 anos e sugeriu deixar vacante a vaga até porque em caso de empate o presidente tem voto
de minerva talvez não faça diferença na balança. Talvez seja mais fácil pensarmos em uma
vacância se uma setorial for extinta a possibilidade de inclusão de nova setorial na próxima
Conferência. Marcelo informa que a vacância implica em desequilíbrio das forças. Cristina disse
que a Conferência é soberana na indicação de setoriais, já indicação de novos conselheiros



podemos ter 03 indicados e que será apresentado, votado e aprovado. Destaque Marcio artigo
24 V e VII, 27, e capítulo IX. Marcio, comentou que o conselheiro seria obrigado a participar por
indicação das comissões, acredita que facilita bastante a questão para não ser necessário indicar
e participar. Pois o artigo 33 precisa escolher uma comissão permanente para participar.
Questionou se é por indicação ou escolha. Cristina deve participar da comissão, o conselheiro
deve escolher e deve participar, são coisas diferentes não conflitantes. Depois precisamos
colocar essas questões pois na prática nem todos participam das comissões. E sobre o Artigo 7
pedir vista da matéria não conseguiu localizar o pedido de vista. Cristina informou que o pedido
de vista pode ser feito intempestivamente, a dúvida era sobre a forma do pedido, Cristina
informou que o pedido é em reunião. Destaque Karin Art 4 - inciso 5. Karin perguntou sobre o
compromisso e atribuições do suplente. Como cobrar se a mesma coisa do titular? Cristina leu
os artigos - facultativo a participação na ausência de titular, não tem direito a voto mas tem
direito a voz. Marcelo sugeriu que as setoriais se organizem quanto a isso. Cristina ressaltou que
o suplente assume quando o titular justifica ausência. No momento isso tá solto, por um lado
temos suplentes bons e participativos. Cristiane Ugolini perguntou sobre as estatísticas quanto
às ausências dos conselheiros. Cristina explicou que em reunião da mesa diretora, devido ao
ano atípico, abriu-se mão da conferência e fiscalização dos trabalhos das atividades dos
conselheiros. Mas foi feito controle de presenças, ausências e justificativas para fazer valer o
regimento quanto ao número de faltas. Mas será apresentado em reunião ordinária e será
passado um pente fino em todas essas pessoas, destituindo quem não está cumprindo o
regimento, vamos precisar revisar tudo isso e preparar para o próximo ano. Não houve outros
destaques e Cristina colocou em votação as alterações no novo regimento interno e ressaltou
que no próximo ano se faça cumprir. Mariane enviou link do formulário para votação com total
de 18 votos sendo: 1 abstenção e 17 votos a favor. Cristina declara aprovação das alterações no
regimento interno. Cristina solicitou que sejam feitos os ajustes de gênero e das alterações
aprovadas e, posteriormente, enviado o novo regimento aos conselheiros via email. Bianca
informou que auxiliará na alteração no regimento.

2. Avaliação anual: Cristina ressaltou que a retrospectiva é para lembrar os avanços do

Conselho, que será elaborado relatório para divulgação. Karin fez a leitura do documento

Retrospectiva/2020, organização e ampliação das setoriais, resolução das setoriais, cadastro

para levantamento dos trabalhadores da cultura IDCULT com mais de 600 inscritos, reunião

com o prefeito e o trabalho, entrega de mais de 350 cestas básicas. Cristina destacou que o

trabalho deu certo e que foi um trabalho em conjunto, agradeceu os conselheiros dos grupos

que entregaram as cestas. Fundo municipal por meio digital, Cristina informou que foi uma

das primeiras ações quando chegou a pandemia. O Conselho conseguiu que o processo fosse

alterado para digital enviados por email que antes eram enviados por envelope. Grupos de

trabalho, Cristina agradeceu o envolvimento de conselheiros e pessoas da sociedade civil que

contribuíram nas ações. Captações prejudicadas da LIC, conquista para o Conselho, apesar

das dificuldades, suspensão dos prazos para dar mais tranquilidade aos produtores.

Protocolo sanitário, depende das permissões, material completo e alinhamento com órgãos

responsáveis, material ficou completo e rico alinhado com os órgãos de Saúde. Aumento

exponencial de seguidores no instagram e canal do youtube para registro das reuniões e

democratização do acesso às reuniões. Importante ação para engajamento da sociedade.

Atualização do regimento interno. Realização do Fórum Municipal de Cultura, com

acessibilidade para pessoas surdas e mais de 100 inscritos, Cristina disse que foi uma boa

experiência um belíssimo evento que pode ser pensado para a conferência de forma híbrida

(digital e presencial). Participação nos grupos iniciais para aplicação da lei Aldir Blanc com a



Fundação até onde foi possível, Cristina agradeceu a participação dos conselheiros. LIVE de

esclarecimento sobre a Lei Aldir Blanc, foi esclarecedora no sentido que tirou muitas dúvidas

das pessoas. Bom engajamento da imprensa, com três matérias de telejornais e notas de

jornais impressos, boa visibilidade. Redução de prazos para a Aldir Blanc, apesar das

dificuldades, pauta quentíssima e arriscada mas exitosa. Cristina abriu para considerações.

Marcio fez um comentário sobre a reunião com o prefeito, chamou atenção para a lei que

cria o conselho e as atribuições que ela estabelece. Indispensável que o prefeito ouça o

conselho, é preocupante que tenha havido apenas uma reunião. Necessidade de que seja

criado uma ferramentas para que, de fato, o prefeito ouça o conselho. Josiane destacou o

processo de aprendizagem, vantagem de ter o mesmo prefeito e já saber como ele atua.

Experiência para se posicionar de maneira diferente. Chamou atenção para a importância do

posicionamento do conselho diante dos últimos acontecimentos. Ressaltou o trabalho da

setorial de artes visuais, levantamento das condições da qualidade de vida e de trabalho de

artistas visuais. Relatório que gerou resultados; parabenizou o GT do protocolo sanitário.

Caminhar de amadurecimento do Conselho. Maria Teresa parabenizou a gestão da Cristina.

Condução e envolvimento com os conselheiros. Parabenizou os conselheiros que se

envolverem nos GTs e nas comissões. Em relação à prefeitura, considerou que o prefeito

entendeu que o Conselho tem trabalhado com seriedade. Chamou atenção para a

necessidade de uma assessoria jurídica própria para o conselho, não apenas Fundação e

buscar outros parceiros. Sugeriu que se busque parceria com a câmara de vereadores , pois

lidamos com legislação. Adriana parabenizou Cristina e agradeceu pela participação no GT

com os candidatos. Deixou a sugestão de que se provoque o prefeito para que venha

conversar com o Conselho como foi feito o diálogo enquanto candidato. Estabelecer diálogo

permanente, reunião uma vez por mês. Chamou atenção para a ação das cestas básicas, que

foi muito importante. Será necessário para o próximo ano. Reforçou a necessidade de

assessoria jurídica. Marcelo parabenizou Cris pela condução. Ano atípico. O Conselho foi

além daquilo que é sua competência. Vazio administrativo que fomos expostos, a presidente

esteve a frente. Ressaltou a necessidade de pedir recursos; Conselho tem condição de buscar

assessoria jurídica a partir de um orçamento. Plano B, buscar o escritório da UFSC. Gabriel

também ressaltou a dedicação e trabalho da Cristina. Projetos parados favoreceram maior

envolvimento nos GTs. Lembrou que a presidente não é a única responsável pelo trabalho do

Conselho. Todos tem que remar o barco junto com ela. Necessidade de colocar na balança,

não só bater mas temos que saber jogar e saber quando precisa fazer carinho. Estamos

aprendendo ao longo do ano de como se portar de forma política, pois ninguém aguenta

mais o que está posto, que tenhamos a “malandragem” de tocar as coisa do jeito que a gente

quer. Cristina agradeceu o reconhecimento e reforçou que acredita na participação

democrática de todos. Destacou que particularmente está aberta para uma nova relação

com a fundação. Importância de pensar em proposições para que todos possam trabalhar e

executar seus projetos.

3. Planejamento para 2021: Cristina fez a leitura das propostas para 2021. Documento que será

trabalhado juntamente com o cronograma. Diretrizes da distribuição dos prêmios do Fundo,

fortalecer quem tem mais necessidade e avaliar isso; lançamento do Fundo Municipal de

Cultura. Plataforma online para protocolo dos projetos; experiências dos projetos da LIC.

Vantagens. Realização da conferência municipal de cultura para o segundo semestre (definir



data e programação). Grupo de estudo sobre lei 8666. Gts, comissão de comunicação, plano

de mídia, calendário de postagens, criação de leis específicas, solicitar recursos. Parceria com

UFSC e UDESC para capacitação dos conselheiros, Avaliação da Lei Aldir Blanc 2020

(fevereiro) e acompanhamento se for prorrogada. Ações sociais para cultura, cestas básicas e

outras alternativas. assessoria jurídica para o Conselho, agendar reuniões com os novos

vereadores para uma conversa e aproximação. Márcio sugeriu que os dados levantados pelas

setoriais sejam analisados pelo Observatório Municipal da Cultura para auxiliar na parte

social do conselho para um melhor planejamento das ações. Cristina ressaltou a necessidade

de que a nova gestão da fundação utilize os dados reais gerados pelo IDCULT para

planejamento das ações. Que o conselho também utilize as informações e relatórios.

Marcelo sugeriu que sejam encaminhados os dados do IDCULT à fundação. Função da

fundação gerar indicadores. Elaborar os indicadores é de responsabilidade deles. Cristina

acatou a sugestão do Marcelo, juntamente com a solicitação de relatório do Fundo Municipal

e das ações deste ano. Márcio, solicitou que os dados das setoriais sejam encaminhados para

a Fundação. Gabriel lembrou que as solicitações para informações e divulgação de dados,

citou o caso das CNAES, e nunca foi disponibilizado. Marcio lembrou que no próximo ano o

plano plurianual LIC, LOC, LDO e Marcelo alertou que o PPA é no primeiro semestre. Cristina

disse que a comissão de legislação tem bastante trabalho pela frente. Cristina, finalizou

afirmando que vamos seguir cobrando. Irá disponibilizar planilha de planejamento. Pediu

engajamento de todos/as/es e sociedade civil para acompanhamento das ações.

VI - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 21h07min e eu,
Tatiane Aparecida Américo, lavrei a presente ata acompanhada da presidente do CMPCF.

___________________________ ____________________________
Cristina Villar de Souza Tatiane Aparecida Américo

Presidente – CMPCF 2ª Secretária - CMPCF


