CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
Florianópolis

No dia 16 de setembro de 2016, os candidatos à Prefeitura de Florianópolis
terão a oportunidade de apresentar à classe artística e cultural da cidade, e ao
público interessado, as propostas de governo para a área da Cultura. O evento,
organizado pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis
(CMPC) será realizado no auditório do Instituto Estadual de Educação - IEE, às
19hs.
Para que os objetivos do evento “Os rumos da política cultural” sejam
atingidos, o encontro seguirá regras elaboradas pelo CMPC, visando à participação
dos candidatos de forma equânime. O CMPC é um órgão deliberativo, consultivo e
normativo, composto paritariamente por representantes do poder público e da
sociedade civil. Entre suas atribuições estão a elaboração e acompanhamento do
Plano Municipal de Cultura a partir das diretrizes aprovadas na conferência local,
assim como o acompanhamento e fiscalização da implantação das políticas,
programas, projetos e ações do poder público municipal.
O debate dará ênfase a temas como gestão cultural; infraestrutura da cidade
para a Cultura; formação/capacitação; fomento e financiamento; entre outras
questões de interesse na área da Cultura. Após a abertura pelo presidente do
Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis, o evento transcorrerá
em quatro blocos, sendo o primeiro destinado à apresentação dos candidatos e
respectivas propostas de governo para a Cultura, com 5min (cinco minutos)
reservados à fala de cada participante.
No segundo bloco, os candidatos responderão a três perguntas elaboradas
pelo CMPC, sendo destinado para cada resposta o tempo de 2min (dois minutos).
Após o término deste bloco haverá um intervalo de 5min (cinco minutos), ocasião
em que serão coletadas perguntas feitas pela plateia.
No terceiro bloco, os candidatos responderão a 5 (cinco) perguntas do
público, feitas por escrito, relacionadas à Cultura e sorteadas entre os
questionamentos que forem coletados no intervalo. Neste bloco, cada candidato
terá 1min30s (um minuto e 30 segundos) para resposta.
Haverá ainda um quarto (e último) bloco, que será destinado às
considerações finais dos candidatos, que terão 1min30s (um minuto e 30
segundos) para a fala.
Em anexo seguem a grade de cada bloco e o detalhamento das regras
estabelecidas para o evento Cultura em Debate.
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Os rumos da política cultural
Data: 16 de setembro (sexta-feira) – 19h
Local: Auditório Pedro José Bosco - Instituto Estadual de Educação - IEE/SC
Av. Mauro Ramos, 276 – Centro – Florianópolis/SC
Mediador: Marcelo Seixas
Abertura: Fábio Garcia
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural/Fpolis
1º Bloco – Apresentação de propostas de governo para a Cultura
5min para cada candidato
2º Bloco – CMPC faz perguntas aos candidatos
2min para resposta do candidato
OBS: será feita uma pergunta a cada candidato
3º Bloco – Plateia faz perguntas aos candidatos
1min30s para resposta do candidato
OBS: será feita uma pergunta a cada candidato
4º Bloco – Candidatos fazem as considerações finais
1min30s para cada candidato

OBS: a ordem de participação dos candidatos em cada bloco será definida
conforme sorteio prévio realizado durante reunião coletiva com as respectivas
assessorias. Haverá rodízio na ordem de apresentação nos blocos.
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REGRAS COMPLEMENTARES
*O debate começará no horário marcado, não sendo permitida a interrupção do
bloco após iniciado. Em caso de atraso, por parte do candidato, ele somente
participará a partir do bloco seguinte.
* Somente será admitido direito de resposta em caso de citação nominal ao
candidato, ficando a critério do CMPC a concessão ou não do tempo extra. Caso
acatado o pedido, o candidato terá 1min adicional para se manifestar. Sugere-se
que os candidatos se atenham à apresentação de suas propostas de governo,
evitando citar nominalmente outros candidatos ou fazer comentários ofensivos.
*Não será permitida a entrada de pessoas no auditório portando cornetas, buzinas
ou outros objetos sonoros que possam prejudicar o andamento do debate ou ainda
com bandeiras, faixas e cartazes, entre outros materiais que interfiram na atenção
do público e no acompanhamento do debate. Torcidas organizadas não poderão
permanecer no auditório.
* O Conselho Municipal de Política Cultural reservará sete assentos para os
assessores de cada candidato nas primeiras fileiras do auditório. Os demais
lugares na plateia devem ser garantidos aos membros do CMPC e ao público.
* Não será permitido o uso das imagens do debate para propaganda eleitoral dos
candidatos, no primeiro e segundo turnos. Apenas será permitida a cobertura
jornalística do debate, podendo as assessorias dos candidatos fazer o registro da
participação dos mesmos no evento.

Fábio Garcia
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural/Fpolis
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