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 RELATÓRIO ANUAL  -  2015   

 

Em 09 de fevereiro houve a primeira assembleia ordinária de 2015. Foi aprovado o Relatório de 

2014. O Presidente Francisco informou sobre ofícios encaminhados e recebidos, a respeito do Sistema 

de Cultura e o ID Cult; houve sugestão de montar uma Comissão para analisar e melhorar a ferramenta. 

Conforme a pauta discutiu-se o levantamento dos documentos do CMPCF que não obtiveram respostas 
e acatou-se por mudar o posicionamento, sendo que os ofícios devem constar a necessidade e prazo de 

respostas. No item Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, discutiu-se o orçamento da SeCult para a VI 

Conferência de Cultura e o valor orçado de 170 mil reais para o Fundo Municipal de Cultura. Foi acatado 
que seria feito um abaixo-assinado para coleta de assinaturas na Conferência para encaminhar ao 

Ministério Público (MP), alertando sobre a falta do depósito legal. Discutiu-se ainda a operacionalização 
do FUNCINE e a possibilidade de solicitar emendas parlamentares para aumentar o orçamento do 
Conselho. A seguir foi informado pelo Secretário de Cultura que a Reforma Administrativa ainda não 

havia sido encaminhada à Câmara de vereadores. Por fim, foi composta a Comissão Organizadora da 6ª 
Conferência Municipal de Cultura. 

No dia 02 de março foi realizada a assembléia ordinária, tendo como pontos de pauta o Fundo 
Municipal de Cultura (FMC), definindo-se que na Conferência seria apresentado um texto/histórico, 

fundamentando a necessidade de repassar valores ao FMC e realizar o abaixo assinado para apresentar 
ao Ministério Público (MP). Francisco sugeriu Agendar reunião com o Presidente da Câmara de 

vereadores, foi acatado. Houve também a solicitação de agenda com o Prefeito, para discutir o papel do 
Conselho; reforma administrativa; repasse do Fundo de Cultura e Funcine; área cultural em geral. No 
último item ocorreram sugestões para a organização da VI Conferência Municipal de Cultura.  

Em 06 de abril houve a assembléia ordinária, na qual foi aprovado o Parecer do PL 16.012/14 – 
Pesca da Pandorga, elaborado pela conselheira Suzane, indicando como Patrimônio Imaterial. 
Continuou-se a organização da VI Conferência Municipal de Cultura (coordenadores dos eixos, 

relatores, programação, inscrições para práticas das setoriais, outros). Indicação de Moções para atraso 
do repasse do Funcine. Por fim, houve uma preparação da Assembleia de transição para a próxima 

gestão. 

Em 11 de maio houve a primeira assembleia ordinária da nova gestão, na qual os conselheiros 
presentes assinaram um documento de posse, porém muitos faltaram devido à falta de energia elétrica 

e a reunião foi realizada dentro do que permitia as condições. O Presidente Francisco fez um relato 
sobre a audiência pública na Câmara Municipal de Florianópolis (CMF), abordando questões referentes 

ao Plano Municipal de Cultura e os procedimentos de reconhecimento de patrimônio imaterial. Ficou 

definido que a eleição da mesa diretora seria feito na próxima Assembleia e Francisco fez 

esclarecimentos a respeito do funcionamento do CMPCF, dos procedimentos adotados, das atribuições 

do presidente, vice-presidente, primeiro-secretário e segundo secretário. Por fim, houve a avaliação da 
VI Conferência Municipal de Cultura.  

 

 



 

 

 

C 

M 

P 

C 

    - florianópolis - 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 
Florianópolis 

 

 

Em 01 de junho foi realizada a Assembleia, na qual o Presidente Francisco continuou presidindo 

a Assembleia e chamou os conselheiros para continuar com a assinatura de posse. Na sequencia, o 

Secretário de Cultura Luiz Ekke Moukazel saudou os novos conselheiros e ressaltou a importância do 

CMPCF. Houve a eleição da mesa diretora do CMPCF. Após muita discussão, chegou-se a seguinte 

finalização: Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva – Presidente; Antonio Marcos Malachovski – Vice 

Presidente; João Fernando Brites de Souza – 1º secretário; Fábio Garcia – 2° secretário. Adelir Pazetto 

Ferreira continua como Secretária Executiva. A nova mesa Diretora assumiu seu lugar à mesa, e 

continuaram a avaliação da VI Conferência Municipal de Cultura. Foi informado que o Vereador Afrânio 

Boppré fez pedido de vistas no projeto de Lei do Plano Municipal de Cultura para solicitar emenda que 

consigna recursos orçamentários ao PMC. O ex-Presidente Francisco explicou que a Moção sobre os 
repasses do Fundo Municipal de Cultura foi encaminhada para o Ministério Público (MP) pela 

presidente da Comissão Organizadora da Conferência. 

Em 06 de julho a assembléia ordinária iniciou com o convite da presidente Maria Cristina para 

participação da Mesa Diretora Ampliada, a qual se reúne quinze dias antes das assembléias.  Salientou 
sobre o fortalecimento das Setoriais e incentivou que todas apresentem seus Regimentos Internos para 

homologarem-nas. Discutiu-se a extinção da Setorial de Design, a qual não manifestou interesse na 
cadeira de sua Setorial, porém decidiu-se manter a vacância até a próxima Conferência. Já a Setorial de 
Cultura Popular e Tradicional, indicou titular e suplente através de ofício. A Presidente propôs um plano 
de ação trimestral visando discutir o Plano Municipal de Cultura (PMC), o Sistema Municipal de Cultura 

(SMC) e Setoriais e o Fundo Municipal de Cultura (FMC) e FUNCINE, o qual foi aceito. Maria Cristina 
explanou sobre o Plano Municipal de Cultura, de maneira geral e sugeriu a constituição de Grupos de 
Trabalho para estudos das outras metas do plano de ação. Após discussão, definiu-se por: a) PMC: 

Cristina, Lucas e Ivan; b) SMC: Eneleo, Gilson, Antônio, Tânia, Silvane e Roseli; c) FMC: Fábio, Suzane e 

Cristiane (conforme quadro abaixo). Discutiu-se a Lei N° 9.811/15 que declara como Patrimônio 
Histórico, Cultural e Imaterial a Canoa Bordada a qual se encontra em desacordo com a Lei Municipal 

nº 7.667/2008. Definiu-se por agendar uma reunião com o Presidente da Câmara de Vereadores para 
discutir essa questão.   

PLANO DE AÇÃO PARA 2015 

Temas Estratégias Responsáveis Prazo 

Plano Municipal 

de Cultura 

Explanação sobre o PMC 

 

Mª Cristina, Lucas, Ivan Jul/Ago 

Sistema de Cultura 

e Setoriais 

Explanação da estrutura do Sistema e 
organização das Setoriais 

Eneleo, Gil, Antônio, Tânia, 
Silvane, Roseli 

Ago/Set 

 

Fundos 

Explanação sobre os Fundos 
Municipais; Apresentação pelas 

Setoriais dos Regimentos Internos 

prontos ou em dúvidas para consultas 

Fábio, Suzane, Cristiane Ago/Set 
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Em 03 de agosto ocorreu a assembléia ordinária, tendo como início o informe do Secretário de 

Cultura sobre o Fundo Municipal de Cultura, a respeito da promessa do prefeito de repassar 
1.000.000,00 (um milhão) para 2015 e da necessidade de abrir um edital. Na sequência, o vice-

presidente Antônio relatou a reunião na Câmara Municipal no dia 07/07/15 sobre o FUNCINE, bem 

como uma reunião com o Presidente da Câmara no dia 23/07/15 a respeito da inconstitucionalidade da 

Lei do Patrimônio Imaterial Lei Nº 9.811/15, juntamente com as conselheiras Suzane e Roseli. Discussão 
acerca do Plano Municipal de Cultura, o qual foi aprovado com uma emenda feita pelo vereador 

Afrânio Boppré, na parte orçamentária, sendo necessária aprovação da Câmara Municipal. Discutiu-se o 

alerta do Secretário de Cultura para a impossibilidade de legitimar representantes após a Conferência. 

Definiu-se por solicitar auxílio no processo de legalização/legitimação da nova reunião das duas 
setoriais. Para a necessidade de elaboração de Parecer para analisar o Regimento Interno da Setorial de 

Dança, se responsabilizou a Conselheira Eliza. 

Em 31 de agosto foi antecipada a assembleia ordinária do mês de setembro. A Mesa Diretora 

convidou o vereador Afrânio para explicar a perspectiva do orçamento impositivo, referente ao veto do 
artigo 3º do Plano Municipal de Cultura. Acatou-se pela produção de uma Carta Aberta e da presença 

dos Conselheiros durante a votação na Câmara. A indicada da Setorial de Cultura Popular entregou 
nova documentação de sua Setorial, solicitando a legitimidade e o deferimento na plenária, após muita 
discussão e constado o encaminhamento do relatório da Conferência, foi acordado e reconhecido o 
direito à cadeira da referida Setorial. A Mesa Diretora propôs a realização de um evento para divulgar o 
trabalho do Conselho. Foi aceita a proposta e composta uma Comissão de organização, sendo 
nomeados os conselheiros Fábio, Eneleo, João Fernando, Cristiane, Cristina e Roseli. 

No dia 05 de outubro ocorreu a assembléia ordinária, debatendo-se nos informes, a nomeação 

da conselheira de Cultura Popular e correções na nomeação de outros membros; solicitação de 

informações quanto à falta de repasse ao Fundo de Cultura ao Prefeito; agendamento na Tribuna Livre 
da Câmara; utilização de espaço público para o evento do CMPCF; aprovação do Plano Municipal de 

Cultura, incluindo o artigo 3º, no dia 11/09/15; página do Conselho no facebook. Como itens de pauta 
discutiram-se a decisão do não uso da Tribuna da Câmara pela Setorial de Patrimônio e acatou-se que a 

Mesa Diretora faria uso da palavra. A conselheira Eliza relatou o Parecer da Setorial de Dança, incluindo 

algumas proposições. A Comissão de organização para evento do CMPCF repassou o nome: “Encontros 

com a comunidade” a ser realizado dia 12/12/15, nas imediações do Mercado Público, cujo objetivo 
seria a aproximação da comunidade com o Conselho, através da distribuição de folder informativo, 

apresentações culturais e outros; foram nomeadas equipes para realizar funções de organização.  

Em 09 de novembro houve a assembléia ordinária, e votou-se a indicação de 02 membros do 

Conselho para participar do Comitê Gestor do Fundo Municipal. Incluiu-se a alteração da LOA ao Fundo 

Municipal de Cultura, resultando em ofício reivindicando revisão ao orçamento da Fundação Franklin 
Cascaes à Câmara. Apresentação do Grupo de Trabalho sobre o Sistema Nacional de Cultura (SNC) e as 
Setoriais; surgiu a necessidade de um seminário de formação sobre o SNC, com convites aos 

representantes do MinC Regional. Discussão sobre o FMC, decidindo-se por fazer uma representação ao 

Ministério Público, denunciando o não cumprimento da lei. Votação ao Parecer sobre o dia municipal 
da dança de salão, o qual foi aprovado com ressalvas. Definição de parecerista para a Setorial de 
Audiovisual. Repasse da Tribuna Livre na Câmara, sobre tema do Patrimônio e FMC. Discussão a 
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respeito do evento do CMPCF no dia 12/12/15, e apresentou do Folder com informações sobre o SMC e 

o CMPCF, bem como exposição sobre a estrutura.  

Em 07 de dezembro, na Assembleia Ordinária, houve exposição de material sintético sobre o 

Fundo Municipal de Cultura (FMC) para aprofundar conhecimentos e discussão a respeito de 

encaminhamentos, resultando em levantamento de documentação para fazer uma representação ao 
Ministério Público (MP), envio de documentos ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e notificação ao 
prefeito. Foi repassado a discussão da reunião na Câmara sobre a Lei da Pesca de Pandorga, que visava 

esclarecer sobre a lei do Patrimônio Material e Imaterial e suas diferenças. Em seguida, organizou-se o 

evento do Conselho, com definição da Carta Aberta à população sobre o FMC e solicitação de ampla 
divulgação. Novamente foi discutido a inclusão da Cultura Negra no Id Cult.  

 

Destaque: a Mesa Diretora reunia-se uma ou duas semanas antes de cada assembléia, na Casa da 
Memória, objetivando discutir os pontos de pauta e assuntos importantes. 

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. Todas as assembleias foram convocadas através do e-mail 
cmpcfloripa@gmail.com, bem como demais comunicados, discussões de atas, convites para eventos e 

outros. 

A página do facebook do Conselho – CMPC - Floripa - foi ativada e criou-se um link “Mesa 

Diretora” para agilizar as discussões internas, aberta aos Conselheiros que escolheram participar. 

Também foi criado um grupo somente dos Conselheiros atuais, para discussões internas e um 

grupo mais amplo, com Conselheiros anteriores para divulgações gerais e assuntos abertos. 

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

VI Conferência Municipal de Cultura, a qual se reuniu entre janeiro e maio de 2015. 

 Também foram elaboradas e encaminhadas as seguintes reuniões e eventos:  

� Assembleia pública no dia 19/03, às 10h na Câmara de Vereadores, sobre o Patrimônio Imaterial, 

na qual o Presidente Francisco do Vale Pereira participou.  

� Reunião no dia 13/03, às 17h na Câmara de Vereadores com o Presidente Erádio Manoel 

Gonçalves, na qual se buscou estabelecer parceria com essa Instituição para valorizar o 
conhecimento cultural deste Conselho, além da solicitação de se cumprir a legislação referente 

aos recursos destinados a cultura. Participação de Francisco do Vale Pereira, Suzane Araújo, 
Cristina Villar e Adelir Pazetto Ferreira. 

� Reunião na Câmara Municipal no dia 07/07/15 sobre o FUNCINE. Participação de Antônio 

Malachovski. 

�  Reunião com o Presidente da Câmara no dia 23/07/15 a respeito da inconstitucionalidade da Lei 

do Patrimônio Imaterial Lei Nº 9.811/15. Participação das conselheiras Suzane Araújo e Roseli 
Pereira. 
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� Assembleia pública no dia 02/09/15, às 15h, na Câmara de Vereadores, com distribuição de Carta 

Aberta sobre o veto do prefeito ao Plano Municipal de Cultura. Participaram vários conselheiros, 

inclusive a Presidente Maria Cristina da Fonseca e o ex-presidente Francisco do Vale Pereira. 

� Reunião no dia 27/10, às 16h na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores, sobre o Patrimônio 

Material e Imaterial, bem como do Fundo Municipal de Cultura.  Participação de João Fernando 

Brites de Souza, Fábio Garcia, Suzane Araújo, Silvia Conceição Blasi e Adelir Pazetto Ferreira. 

� Reunião no dia 03/12, às 14h com o Vereador Guilherme Botelho da Câmara de Vereadores, 

sobre o Patrimônio.  Participação das Conselheiras Suzane Araújo e Silvia Conceição Blasi; 

Secretária Executiva Adelir Pazetto Ferreira; convidada Josete Sandrini (Diretora de Patrimônio 
da FCFFC). 

� Evento nas imediações do Mercado Público no dia 12/12/15, das 10 às 14h, com distribuição de 
Carta Aberta à população e folders explicativos para pessoas envolvidas com a Cultura. 

 

DOCUMENTOS: 

 

� 01 Recomendação: 
01/15 – Recomendar ao Secretário de Cultura e ao Prefeito a homologação da cadeira da Setorial de 

Cultura Popular e Tradicional. 

 

� Convites mensais das exposições e programações de cinema da Fundação Cultural BADESC. 

 

� OFÍCIOS: 

51 Ofícios expedidos. 

18 Ofícios recebidos. 

  

Este CMPCF também participou em eventos, com representação do Presidente e conselheiros.  

 

Este é o relatório. 

Florianópolis, 18 de dezembro de 2015. 

 

 

          Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva                              Adelir Pazetto Ferreira 
                      Presidente do CMPCF                                              Secretária Executiva CMPCF                 

          

 


