
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE FLORIANÓPOLIS

ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA

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

Lucas Cimbaluk
Bianca Kaizer de Oliveira
Marcelo Pereira Seixas
Ronaldo Fernando de Sá Oliveira
Edinéia Vagner
Rodrigo Rosa
Luciano Santana Portella
Caciano Machado
Maurício Tietboehl Nascimento e Souza
Matheus Allegretti Mendes
Jerusa Mary Pereira
Cíntia Domit Bittar
Silvana Martins Dos Santos
PALOMA BIANCHI
Maria teresa Lira Collares
Rodrigo Cantos Savelli Gomes
Alexandre Peres de Pinho

Ausências Justificadas:

Karin Serafin
Taty Américo
Marcio Fontoura
Claudia Roberta Yumiko Tristão
Maria Helena Alemany Soares

I - Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h26min.

II - Informes: Sem informes.

III - Ordem do dia e encaminhamentos:

1. Lei Aldir Blanc: Cristina fez um breve relato a respeito do edital do Inciso III lançado pela
Fundação Franklin Cascaes; foi feito acordo com a prefeitura para reduzir o prazo de inscrições
para que pudesse haver tempo hábil para pagamento antes do dia 31/12. Na quinta-feira,
26/11, de noite, foi informada que havia sido feito pedido de impugnação do edital. Destacou
que a decisão pela impugnação tomada pelo Conselho anteriormente era outra proposta, de
fazer pressão para o acordo acerca dos prazos e que, tendo em vista que se conseguiu negociar



a redução, neste momento não é viável haver impugnação. Informou que recebeu informações
sobre quem fez o pedido, é um advogado que entrou com uma ação pública pela impugnação.
Explicou que a sentença do juiz suspendeu o efeito da errata que havia sido publicada alterando
os prazos iniciais, ou seja, negou a redução do prazo; além disso, o juiz autorizou que quem
participou de cargo eletivo também poderá acessar o edital. Cristina relatou que entrou em
contato com o advogado que fez a ação pública, para convidá-lo a participar da reunião do
Conselho e para tentar pensar alternativas que pudessem salvar o edital, mas ele não se dispôs
a participar. A presidente destacou que a única saída é que o prefeito determine uma equipe de
pessoas que trabalhe com celeridade suficiente para que haja tempo hábil para os pagamentos
depois que encerrar o período de inscrições no dia 21/12. A presidente relatou, também, que
esteve em contato com a Andreia, superintendente da Fundação e, de forma paralela, em
contato com advogado para tentar suspender a liminar da impugnação; contudo, desde do
período da manhã daquele dia estava buscando a Fundação para comunicação à sociedade da
decisão do judiciário e não obteve retorno; até aquele momento não existia comunicado oficial
da prefeitura o que representa falta de transparência por parte da gestão e a incerteza de qual
prazo para inscrições está vigente. Além disso, informou que foi publicado o edital dos
cosselecionadores na sexta-feira, 27/11; são 8 dias de chamamento e existem vários pontos
divergentes no texto do edital, uma série de erros. Cristina disse da importância de
encaminhamentos propositivos na reunião do Conselho para alguma solução da situação; em
seguida passou a palavra aos conselheiros. Cíntia parabenizou a conduta da presidente do
Conselho diante dos graves problemas da Lei Aldir Blanc municipal; ressaltou que o edital de
pareceristas está com grandes erros; comentou que acompanha a Lei Aldir Blanc desde o início
e lamentou a maneira como o setor está sendo tratado no município; relatou que a setorial do
audiovisual fez uma carta aberta cobrando os pagamentos a nível estadual e municipal;
lamentou a situação vergonhosa da gestão e seu profundo pesar de que a capital do Estado não
esteja conseguindo executar a aplicação dos recursos, não está conseguindo dar exemplo
enquanto municípios do interior estão executando os editais; concordou que seja feita uma
reunião com o prefeito para que ele se comunique com o Conselho. Teresa ressaltou que a
Fundação está com problema de gestão, de equipe e que falta comunicação; salientou que as
falhas nos textos dos editais são por falta de atenção e que deveria haver alguém da Fundação
na reunião ouvindo o Conselho que está trabalhando para ajudar; comentou a necessidade de
resiliência e persistência para tentar mudar o cenário que já vem complicado desde 2019 e
reforçou a importância de ter o prefeito presente, chamá-lo para que tome uma posição.
Cristina destacou que haverá necessidade de ação paralela, como foi a mobilização nacional,
para que haja prorrogação da Lei até 2021 e, por outro lado, chamar o prefeito e a Fundação
para conversar e deixar alinhado o plano de execução dos recursos. Adriana lamentou a grande
frustração gerada por desses problemas, principalmente a falta de comunicação; concordou que
o caminho é fazer reunião, de preferência gravada, para cobrar do prefeito reeleito de como
ficará a situação da Fundação; reforçou a importância dessa ação paralela, chamando atenção
da câmara de vereadores e da assembleia legislativa; comentou acerca da grande dificuldade da
Lei Aldir Blanc para as pessoas se inscreverem nos editais devido à burocracia, especialmente
integrantes da cultura popular enfrentaram grandes dificuldades, mas ressaltou a importância
de tentar manter as inscrições da Lei Aldir Blanc municipal. Cíntia salientou que, além da
campanha pela prorrogação da Lei Aldir Blanc 2020, é preciso começar a pressionar pela Lei
Aldir Blanc 2021, visto que a pandemia não irá terminar no próximo ano; falou da necessidade
de deixar às claras com a prefeitura como se darão os procedimentos e, havendo novos
recursos, que os problemas vividos sirvam de aprendizado, porque será fundamental a gestão
estar muito bem preparada para uma nova edição da Lei Aldir Blanc. Edneia, representante da
Fundação, disse que não faz parte da comissão da Lei Aldir Blanc, e que reconhece a luta do
setor; pediu desculpas porque sente limitações para conseguir ajudar mais, já que não está
diretamente envolvida com a comissão da lei na Fundação. Cristina comentou que o que se



esperava era que a Fundação colocasse todos os funcionários ao serviço das ações necessárias
para a lei, mas, infelizmente, percebe-se que isso não está acontecendo; ressaltou que a
intenção é que seja feita uma reunião o mais breve possível com a superintendente e o prefeito,
para que sejam comunicadas as decisões acerca do Inciso III. Paloma informou que desde o dia
07/11 não existem mais notícias sobre a prorrogação da lei para 2021; destacou a necessidade
de mais ações, sugeriu buscar deputados de SC e de outros estados, assim como vereadores;
disse que considera importante uma ação no Ministério Público, porém mais adiante porque a
urgência é acionar deputados e deputadas. Josiane falou da necessidade de se abrir várias
frentes de ações e de que seja pensada alguma ferramenta para tentar pressionar a prefeitura e
a Fundação; comentou que se vier verba para 2021 e a gestão continuar agindo dessa forma, o
setor passará pelos mesmos problemas de descaso; disse para se pensar numa estratégia de
abordagem diferente da que foi feita até agora. Cristina mencionou o papel da imprensa, que
será importante acionar ações de comunicação. Marcelo ressaltou que falta objetividade nos
encaminhamentos do Conselho, como se única pessoa responsável pelas ações fosse a
presidente; questionou o que será conversado com o prefeito, porque muitos assuntos já foram
debatidos; sugeriu que se pressione o prefeito para que nomeie a superintendente da
Fundação, visto que a atual está no cargo de forma interina. Josiane reforçou a necessidade de
rever a postura política do Conselho. Cristina propôs como encaminhamento criar um grupo de
trabalho efetivo, com pessoas comprometidas, para que se definam as ações emergenciais
acerca do edital do Inciso III - a reunião com o prefeito, a mobilização nacional e o contato com
a imprensa; destacou que a última assembleia ordinária será para avaliação dos trabalhos do
Conselho e para o planejamento para o próximo ano. Cíntia salientou a necessidade de atenção
para o fato de que os conselheiros não são funcionários da Fundação, ou seja, não devem fazer
o trabalho que cabe ao executivo municipal. Cristina disse da dificuldade de agir sozinha e da
necessidade urgente de realizar as articulações com a imprensa e a mobilização nacional. Se
disponibilizaram para participar do GT: Cíntia, Nelson, Luanda, Karin, Paloma, Marcelo, Jerusa,
Adriana. Sociedade civil pelo chat do youtube: Paula Chiodo, Iarima Cardoso, Regina Rosa,
Nathalie Soler, Chris Mayer. Por fim, Cristina ressaltou que a Fundação terá obrigação de
comunicar os problemas referentes ao edital de pareceristas.

IV - Encerramento: Sem nada mais a tratar, a Presidente encerrou a reunião às 20h33min 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


