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RELATÓRIO  -  2014   

Em 10 de fevereiro houve a primeira assembleia ordinária do ano. Foi discutido e aprovado o 

Parecer do Conselheiro Marcelo sobre o Projeto de Lei que determina como Patrimônio Cultural e 

Imaterial do Município a Fenaostra; foi discutido o Plano de Trabalho do CMPCF – Iº Semestre; questões 

sobre os recursos do Fundo Municipal de Cultura; organização da V Conferência Municipal de Cultura; 

repasse sobre a mudança da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. 

No dia 10 de março foi realizada a assembléia ordinária, tendo como pontos de pauta a 

apresentação do Presidente da FCFFC; relato sobre questões do FUNCINE, por Carolina Gesser; análise e 

votação do parecer sobre o organograma da SeCult e FCFFC, pela Conselheira Telma e do parecer sobre 

o Balanço Cultural/SeCult - 2013, pela Conselheira Bárbara; discussão sobre encaminhamentos à V 

Conferência Municipal de Cultura. 

Em 10 de abril houve a assembléia ordinária, na qual foi aprovado o relatório anual do Conselho 

2013/2014; discutiu-se a questão de suplência para Conselheiros da sociedade civil como reserva 

técnica, legitimamente eleitos na Conferência, para o caso de substituição; Avaliação da V Conferência; 

criação de sistema de Mapeamento Cultural; Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; despedida do 

presidente Marcelo Seixas. 

Em 05 de maio de 2014 houve a primeira assembleia ordinária da nova gestão, na qual o 

Secretário de Cultura Luiz Ekke Moukarzel realizou uma cerimônia de Posse, com registro fotográfico, e  

Decreto, cuja nomeação foi publicada no Diário Oficial do Município, na Edição Nº 1198, do dia 

22/04/14. Marcelo, o ex-presidente do CMPCF, conduziu a eleição da nova Mesa Diretora. O conselheiro 

Francisco do Vale Pereira foi nomeado como Presidente, Antônio Carlos de Oliveira Junior foi nomeado 

como Vice-presidente, Flavia Helena de Lima elegeu-se como primeira secretária e Gustavo Barreto 

como segundo secretário. Adelir Pazetto Ferreira continuou como Secretária Executiva deste Conselho. 

Definiu-se o encaminhamento ao conselheiro Antonio para efetuar Parecer referente ao Fórum Setorial 

de Cultura Negra. Após a foto da nova diretoria, foi incluído ainda, como ponto de pauta, as 

intervenções artísticas de quatro alunas da UDESC que estão sendo julgadas, por crime ambiental, por 

realizar grafites artísticos de cunho político. Depois de longa discussão, foi proposto uma Moção de 

Atenção sobre arte pública. 

Em 02 de junho de 2014 foi realizada a Assembleia, na qual houve participação e relato de três 

alunas convidadas da UDESC e do grupo “Experiência|Trânsito|Corpo” (ETC). Votou-se e foi aprovada a 

Moção de Atenção sobre a liberdade das manifestações artísticas em Florianópolis. O Conselheiro 

Antonio apresentou parecer favorável à criação do Fórum Setorial de Cultura Negra e este foi aprovado 

por unanimidade. Votou-se também, e foi aprovada, a Moção de Atenção à tramitação do PL Nº 

15.148/2013 que dispõe sobre a apresentação de artistas e rua dos logradouros públicos de 

Florianópolis. Foi solicitado o compromisso de cada um dos conselheiros fazer seu cadastramento no ID 

Cult Floripa. Por fim, discutiu-se o reencaminhamento do Parecer do Conselho sobre o tema Fenaostra / 

que coloca a FENAOSTRA como patrimônio imaterial do município.  

Em 07 de julho ocorreu a assembléia ordinária, tendo como discussão o Plano Municipal de 

Cultura, suas metas, diretrizes e modificações em relação ao texto original. Plano de Trabalho anual do 
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CMPCF. Discussão a respeito da lei municipal N˚ 8748 de 2011 que dispõe sobre a veiculação e a 

inclusão da música catarinense na programação das rádios. Moção de apoio à criação de curso técnico 

de Dança no IFSC. Criação de Comissão para elaborar oficina de Projetos Culturais. Regimento Interno, 

com inclusão da Suplência.   

Em 11 de agosto ocorreu a assembléia ordinária, tendo como início a apresentação do 

Planejamento Estratégico da Secretaria de Cultura pelo Secretário Luiz Moukarzel. Informe da Comissão 

de Patrimônio Imaterial, justificando a aprovação do PL sobre a Fenaostra. Moção de Apoio à criação de 

curso técnico de Dança na UDESC.  PL de iniciativa popular: escolha de conselheiro cidadão. 

Em 25 de agosto ocorreu a assembléia extraordinária, tendo como pauta somente a discussão do 

Substitutivo Global do Projeto de Lei 14.918/12 - Lei do Sistema – A partir do Capítulo III, a qual 

avançou, mas não foi concluída. 

Em 08 de setembro ocorreu a assembléia ordinária, discutindo-se o Regimento Interno do 

CMPCF; Parecer sobre a criação do Fórum da Setorial de Design; inclusão da Cultura Negra no IDcult 

Floripa. 

No dia 06 de outubro ocorreu a assembléia ordinária, debatendo-se a Formação / Oficina para 

elaboração de projetos, captação e prestação de contas, com recursos do Fundo Municipal de Cultura; 

nova discussão sobre o Regimento Interno do CMPCF; Parecer sobre a criação da Setorial de Patrimônio; 

discussão sobre os editais do Fundo Municipal de Cultura. 

Em 20 de outubro ocorreu a assembléia extraordinária, tendo como pauta a discussão do Fundo 

Municipal de Cultura, na qual se acatou a não realização dos editais com recursos do Fundo sem 

integralização; foi aprovado o texto da Lei do Sistema. 

Em 03 de novembro houve a assembléia ordinária, discutindo-se o Ofício resposta ao Fundo 

Municipal de Cultura; indicação de um representante para a Comissão Gestora do Fundo Municipal de 

Cultura; aprovação do Regimento Interno do CMPCF; finalização da Minuta da Lei do Sistema Municipal 

de Cultura; necessidade de elaborar parecer ao Plano Municipal de Cultura, solicitado pela Câmara de 

Vereadores. 

Em 01 de dezembro, na Assembleia Ordinária, finalizou-se a Lei do Sistema Municipal de Cultura 

– exposição de motivos; Parecer sobre o Plano Municipal de Cultura à Câmara de Vereadores; 6ª 

Conferência Municipal de Cultura; Representante do CMPCF para edital de ocupação da UBRO e Casa 

das Máquinas; Questionamento sobre os posicionamentos do CMPCF e a falta de respostas. 

Dia 12/08 – Lançamento do IDCult Floripa, às 9:30 h, na Casa da Memória, com participação do 

presidente e alguns conselheiros. 

Importante acrescentar que a Mesa Diretora reunia-se uma semana antes de cada assembléia, 

objetivando discutir os pontos de pauta e outros. 

As assembleias ordinárias mensais foram todas realizadas conforme consta no Regimento 

Interno e as atas completas se encontram no blog cultura.sc/cmpcfloripa, além de toda a documentação 

referente ao CMPCF. Foram também realizadas assembleias extraordinárias, quando necessário.  
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Todas as assembleias foram convocadas através do e-mail cmpcfloripa@gmail.com, bem como 

demais comunicados, discussões de atas, convites para eventos e outros. 

 Foi organizada uma Comissão, dentre os conselheiros e técnicos da FCFFC, para organização da V 

Conferência Municipal de Cultura, a qual se reuniu entre janeiro e maio de 2014. 

Foi também organizada uma Comissão para reunir-se com o prefeito, porém a referida reunião 

não foi possível ser agendada. 

 Também neste semestre de 2014, foram elaboradas e encaminhadas:  

03 Moções: 
01/14 – Moção de Atenção ressaltando não ser de competência pública emitir juízo de valor às 

manifestações artísticas; 

02/14 - Moção de Atenção para discussão e divulgação das orientações para execução de arte e cultura 

em Florianópolis; 

 

03 Recomendações: 
01/14 – Recomendar ao Secretário de Cultura a inclusão da categoria Cultura Negra no Sistema de 

Indicadores e Informações Culturais – Id Cult Floripa. 

 

OFÍCIOS: 

49 Ofícios expedidos. 

23 Ofícios recebidos. 

  

Este CMPCF também participou em eventos, com representação do Presidente e de alguns 

conselheiros.  

Este é o relatório. 

Florianópolis, 19 de dezembro de 2014. 

 

 

          Francisco do Valle Pereira                                  Adelir Pazetto Ferreira 

              Presidente do CMPCF                                       Secretária Executiva 

 


