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RELATÓRIO ANUAL 2016  
CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE FLORIANÓ POLIS   

 

 

Conselho eleito na VI Conferência de Cultura de Florianópolis para gestão 2015/2016 

acompanhados por Conselheiros da gestão anterior.  

Foto: Dieve Oehme 

 

 

Em fevereiro de 2016  não houve assembléia, pois após a convocação, muitos 

membros justificaram ausências e, por possibilidade de falta de quórum, a Mesa Diretora optou 

por não realizar. 

 

No dia 03 de março de 2016  foi realizada a primeira assembléia ordinária, tendo como 

pontos de pauta os seguintes itens: Foram enviadas Cartas Públicas com ofícios à SECULT, 

Prefeito e Ministério Público sobre o Fundo Municipal de Cultura (FMC ); o prefeito não 

recebeu os membros do Conselho. Foram solicitados extratos da conta do FMC de dez/15 para 
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observar os pagamentos que o Secretário Luiz Ekke Moukarzel efetuou com os 30% de 

recursos do FMC. A Mesa Diretora propôs a realização de um Seminário  a fim de fortalecer as 

Setoriais; houve uma contraproposta de assembléia ampliada com as setoriais para discutir 

organizar o seminário. O relatório 2015 foi aprovado. Foi incluída a organização de pauta para 

CIC e UBRO e foi indicada a elaboração de uma Moção de Repúdio. Não houve a avaliação do 

evento do CMPCF no Mercado Público em 12/12/15. 

 

Em 11 de abril de 2016 ocorreu a assembléia ordinária, a qual iniciou com a aprovação 

do Parecer para a constituição da Setorial de Audiovisual. Em seguida, foi dada a palavra para 

que as Setoriais apresentassem suas demandas, avanços e necessidades; algumas sugestões 

foram encaminhadas como: organização de um Fórum de Debates; gravações de pequenos 

vídeos para a internet; diálogos com novos candidatos; envio de notas aos jornais e outros. 

 

 

Divulgação Reunião ampliada com Setorias 

 

Em 02 de maio ocorreu a assembleia ordinária, em que foi eleita a nova Mesa Diretora, 

através de chapa, nomeando-se, para o exercício 2015-16: Presidente: Fabio Garcia; Vice: 

Cristiane Pedrini Ugolini; 1ª Secretária: Andréia Crispim de Souza; 2º Secretário: Eneleo 

Alcides. A Secretária Executiva Adelir Pazetto Ferreira continuou em sua função. Em seguida, 

os membros eleitos assumiram a coordenação da Mesa e definiu-se uma Comissão de 

organização do Fórum de Cultura e foram acatadas algumas sugestões para o evento. O novo 

presidente da FCFFC, Sr André Luiz Jesus dos Santos, o qual falou sobre a problemática da 

Escola Livre de Música. Houve participação também do nomeado Secretário de Cultura, Sr 

Pedro Meyknecht de Almeida, que trouxe a proposta do prefeito de aportar 470 mil reais no 
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FMC para que publicação de editais de Cultura fossem realizadas antes das eleições. Após 

longa discussão, a proposta foi votada e negada, entendendo que a integralização não foi 

realizada e que havia uma manobra política, apesar da consciência de que os artistas 

estivessem esperando esses editais. 

 

Em 06 de junho foi realizada a assembleia ordinária, na qual houve longa discussão 

sobre alterações na Lei do Fundo (FMC),  

e foi aprovado.  Foram apresentados dois 

pareceres encaminhados da Câmara: 

Parecer PL Nº 16.443/15 que define 

espaços públicos para práticas culturais, e 

foi aprovado por unanimidade; Parecer PL 

Nº 16.270/15 que define meia entrada para 

cinema e eventos culturais, e foi aprovado. 

Relatório FMC  será apresentado no 

Ministério Público. Foi apresentada a 

Moção de Repúdio  rejeitando a 

homenagem do Deputado Federal Jair 

Bolsonaro e foi aprovada. Foi apresentado 

proposta de questionamento ao IPUF 

sobre o destino dado à escultura de Cruz e 

Sousa e foi aprovada. Não houve tempo 

para discutir o Fórum de Cultura.   

 

                                                                                                        

Busto do poeta simbolista Cruz e Sousa, que desapareceu da  

Praça XV de Novembro em agosto de 2013.  Foto: Carlos Damião 

 

Em 20 de junho foi realizada uma assembleia extraordinária devido à urgência de 

alguns assuntos: Análise do processo de Inconstitucionalidade da Lei do Fundo de Cultura 

(FMC) em curso no Ministério Público de SC, o qual gera necessidade de alteração da lei do 

Fundo. Análise da solicitação de transferência do recurso do FMC par a os cofres 

públicos,  para cobrir despesas da PMF. Organização do Fórum de Cultura,  a se realizar na 

UBRO, em setembro.  
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Casa de Câmara e Cadeia, no Centro de Florianópolis, 

 (Foto: Jonatha Jünge / Flickr / Divulgação) 
 

Em 04 de julho a assembléia ordinária teve como principais tópicos: Pareceres:  

Discussão a respeito da solicitação de dois pareceres, vindos da SeCult, um sobre a sobre o 

PL 16.578/16 que trata sobre o Museu para Cidade  e o outro sobre datas comemorativas da 

Cidade. Discutiu-se acerca da segunda solicitação, pois se considerou que a relação de datas 

comemorativas municipais encontrava-se incompleta e assim, ficou definido que Fábio Garcia 

encaminhará ofício à SeCult para que complementem as datas comemorativas, a fim de 

elaborar o parecer posteriormente e que Cristiane Ugolini fará o parecer da PL sobre o Museu 

para Cidade, com a contribuição de outros conselheiros. Cristiane sugeriu, ainda, solicitação a 

criação duas novas leis, uma para efetivar o Floripa Teatro - Festival Isnard Azevedo , e outra 

para realização de editais, via FMCF. Falou-se sobre a não realização do Festival de Teatro 

neste ano, no prejuízo que isso representa para a cidade. Processo de Inconstitucionalidade 

da Lei do Fundo de Cultura (FMCF) : O Ministério Público (MP) arquivou um inquérito sobre a 

ausência de repasses para o Fundo, porque a Prefeitura justificou o investimento em 5 milhões 

na Cultura e porque considera inconstitucional a vinculação de percentual à arrecadação do 

ISSQN. O conselheiro Eneleo explanou que há necessidade de fazer uma leitura da resposta à 

Lei para ter mais argumentos para a representação que o Conselho está organizando e disse 
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que é viável recorrer da decisão do MP. Representação contra o Prefeito : Será solicitado ao 

Presidente da FCFFC cópia do documento solicitando a transferência do recurso do FMC 

para os cofres públicos,  para cobrir despesas da PMF, para elaboração da representação 

com consistência com base em todos os documentos necessários que permitam o acesso a 

informações precisas a respeito da falta de repasse e de como foi o uso do valor em caixa.  

Organização do Fórum de Cultura – Comissão: A discussão de planejamento será realizada 

via e-mail. Considerando que o Teatro da UBRO não confirmou possibilidade de pauta para o 

evento, foi sugerido novo espaço, a Casa da Memória de Florianópolis.  

 

Espetáculo Megera quem dera, Preguiça já era! Da Cia O Grito, de Blumenau SC que se 

apresentou na edição 2015 do Floripa Teatro – Festival Isnard Azevedo / Foto: CR2 Fotografia 

 

   Em 03 de agosto  a assembléia ordinária não aconteceu em razão de não se ter 

constituído quórum. Assim, o Presidente do CMPCF solicitou à secretaria executiva o 

agendamento de reunião para o próximo dia 16 de agosto cuja pauta será a organização de 

Debate com os candidatos ao cargo de prefeito de Florianópolis nas próximas eleições. 
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Em 16 de agosto de 2016 realizou-se a primeira reunião para organização do Debate 

com os candidatos ao cargo de Prefeito Municipal de  Florianópolis , por chamada do 

Conselho Municipal de Políticas Culturais de Florianópolis, reuniram-se na sala de reuniões da 

Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, membros do Conselho e do Funcine – 

Fundo Municipal de Cinema para a organização dos trabalhos com vistas à realização de 

Debate com os candidatos ao cargo de Prefeito Municipal de Florianópolis no pleito eleitoral 

2016. O presidente do CMPC, Fábio Garcia explanou os temas da reunião e destacou a 

importância da realização de debate com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Os 

objetivos do debate: Objetivo Geral : Apresentar aos candidatos a prefeitura de Florianópolis 

ações de fomento para o setor cultural. Objetivos específicos : Criar uma agenda pública que 

fomente o setor; Analisar a aplicação da Lei do Fundo Municipal de Cultura; Aplicação do Plano 

Municipal de Cultural; Fomento do FUNCINE; Revitalização dos equipamentos de cultura e 

espaços de memória; Valorizar iniciativas de preservação e manutenção da cultural local. 

Decidiu-se como nome do Debate “Os rumos da Política Cultural – Debate com os 

candidatos à Prefeitura” . A Comissão Geral de Organização contará com os seguintes 

grupos de trabalho: Grupo 1 – Logística  (responsável pelo agendamento de espaço físico 

para o debate, envio de ofícios e convite/agendamento com os candidatos). Membros: Fábio 

Garcia, Sulanger Bavaresco e Jaqueline Gonçalves.  Grupo 2 – Divulgação  (Responsável 

pela divulgação da realização do debate nas mídias sociais e imprensa). Membros: Cleuse 

Pereira Soares, Lilian Schmeil e Ana Carolina Martins. Grupo 3 – Elaboração de conteúdos  

(responsável pela elaboração final do texto de apresentação do debate contendo diagnóstico 

da situação cultural, Regulamento do Debate, Termos de compromisso e perguntas a serem 

realizadas pela Comissão Geral de Organização do debate aos candidatos). Membros: Fábio 

Garcia, Marcelo Pereira Seixas e Cristiane Ugolini.   
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Operários restauram prédio que abrigará museu que contará a história da cidade 

Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS 

 

Em 05 de setembro de 2016  realizou-se Assembléia Ordinária do Conselho. Foi 

apresentado ofício do Fórum Permanente de Teatro faz a substituição do conselheiro  Gil 

Guzzo por Heloisa Marina da Silva, em razão da impossibilidade de participação da suplente 

oficial Barbara Biscaro. Foi realizada a leitura e aprovação do parecer do Museu da Cidade  

elaborado pela Conselheira Cristiane Ugolini.  O conselho aprovou a abertura de edital de 

cultura  com os valores disponíveis em caixa no valor de R$ 413.127,84 e como 

encaminhamento criou-se uma comissão de elaboração do edital, tendo como membros os 

conselheiros Silvia, Fabio e Cristiane. Foram repassadas atualizações sobre a organização do 

Debate “Os rumos da Política Cultural – Debate com os cand idatos à Prefeitura”, debate 

dos candidatos a prefeito de Florianópolis, que será realizado no Auditório do Instituto Estadual 

de Educação – IEE no dia 16 de setembro de 2016, às 19h. A equipe será nomeada por meio 

de resolução e publicada em Diário Oficial e as setoriais culturais poderão elaborar a cartas a 

serem entregues aos candidatos no dia do debate, além de poderem enviar imagens para 

projeção no dia. O Debate será estruturado em 4 blocos: 1º Bloco  - Apresentação dos 

candidatos a prefeitura: Proposta de 5 minutos. 2º bloco  perguntas do Conselho: Sugere-se 

que para além da pergunta, haja uma contextualização do tema apresentado. Tempo de 
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resposta - 3minutos.  3º bloco  - pergunta da plateia. Disponibilizar fichas de perguntas na 

entrada do auditório.  4º Bloco  – considerações finais.  

 

 

Membros da Comissão Organizadora e assessores dos candidatos ao pleito municipal 2016 em 

reunião de organização do debate “ Os rumos da política Cultural”.  

Foto: Sulanger Bavaresco 

 

 

No dia 13 de setembro de 2016 , o Conselho Municipal de Política Cultural de 

Florianópolis reuniu na sala de reuniões da FCFFC os srs(as) Fábio Garcia, Lilian Schmeil, 

Sulanger Bavaresco pelo CMPF; Marcelo Seixas e Ana Karolina Aglio representando o 

Funcine; Bruno Oliveira, representando o candidato Gean Loureiro (PMDB); Sergio de 

Andrade, representando o candidato Elson Pereira (PSOL); Gabriel de Lima, representando o 

candidato Murilo Flores (PSB); Rafael Pereira de Souza e Dulciane B. Berchardt, 

representando a candidata Angela Albino (PCdoB); Marcos Espindola e Bonifacio Thisen, 

representando a candidata Angela Amim (PP) e Gilmar Salgado, representando a candidata 

Gabriela Santetti (PSTU), para tratar da organização do debate “ Os rumos da política Cultural”, 

a ser realizado no próximo dia 16, às 19h no auditório do Instituto Estadual de Esducação - 

IEE. Na reunião, foram apresentados os objetivos, as justificativa e as regras do evento, bem 

como as perguntas elaboradas pelo CMPF e que contaram com o aceite e aprovação dos 

presentes.  
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Abertura do Debate Os rumos da Política Cultural com discurso do presidente do CMPC Fábio 

Garcia  e os candidatos ao cargo de Prefeito /  Foto: Sulanger Bavaresco 

 

No dia 20 de setembro de 2016 , foi realizada reunião de avaliação do Debate “Os 

rumos da Política Cultural – Debate com os candidat os à Prefeitura”. O evento, realizado 

no último dia 16 de setembro de 2016 no auditório Pedro José Bosco no IEE – Instituto 

Estadual de Educação, contou com a presença e/ou representação dos sete candidatos ao 

cargo de prefeito municipal. Presentes: Maurício Leal, Elson Pereira, Ângela Albino, Murilo 

Flores, Gabriela Santeti, Rodolfo Pinto da Luz, representando Ângela Amim e João Batista 

Nunes representando Gean Loureiro. A participação do público foi expressiva, totalizando 

aproximadamente 200 pessoas. Ainda que com a contestação do formato do Debate por 

alguns presentes, o Conselho considerou satisfatório os resultados atingidos e deliberou pelo 

envio de cartas de agradecimento aos candidatos, bem como pela organização de realização 

de Debate no segundo turno das eleições.   

 

Debate Os rumos da Política Cultural com discurso do presidente do CMPC Fábio Garcia 

e os candidatos ao cargo de Prefeito /  Foto: Sulanger Bavaresco 
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No dia 10 de outubro de 2016 ocorreu a assembléia ordinária com a conselheira Lilian 

Schmeil substituindo a secretária executiva Sulanger Bavaresco, em licença de saúde. 

Debateram-se os seguintes assuntos: O conselheiro Alexandre Gouveia Martins, representante 

do MINC que colocou sua preocupação com os problemas decorrentes das mudanças da nova 

gestão Federal do Ministério da Cultura que resultou na extinção do escritório do Ministério 

da Cultura em Florianópolis .  O conselho se posicionou a favor da manutenção do escritório 

regional do MINC em SC e para tanto enviará manifestação ao ministro da cultura.  Sobre a 

realização de Debate dos Candidatos a Prefeitura Municipal de Flo rianópolis para o 2º 

Turno , observou-se a necessidade de agendamento de novo espaço e principalmente a 

confirmação de interesse dos candidatos Gean Loureiro e Ângela Amim na realização. Caso 

contrário, o conselho buscará forma de conversar diretamente com os candidatos bem como 

colher a assinatura dos candidatos em documento com as principais reivindicações e 

demandas do CMPC.  O conselho abordou ainda o tema da Elaboração de Edital para Apoio 

à Cultura  com os valores disponíveis em caixa no valor de R$ 413.127,84 e alguns 

conselheiros consideraram que o valor é muito baixo para a realização de edital que contemple 

todas as áreas. 

 

Em 09 de novembro  realizou-se a 

assembléia ordinária do CMPC Florianópolis. O 

principal informe é que nesta data a Câmara de 

Vereadores de Florianópolis votou a LOA 2017  e o 

valor previsto para o Fundo Municipal de Cultura está 

no valor de R$ 450.000,00. Emendas poderão ser 

enviadas até 18 de novembro de 2016 e a 

assembléia decidiu elaborar emenda para a 

ampliação do valor.  Os conselheiros Fábio Garcia  e 

Tânia Meyer  estarão participando do IV Seminário 

de Gênero e Raça do Sindprevs/SC a ser realizado 

no período de 17 a 19 de novembro de 2016 no Hotel 

Canto da Ilha. O Conselho apontou a necessidade de 

solicitar à Prefeitura um espaço sede  para o 

desenvolvimento de suas atividades e guarda de seu 

acervo documental, além da disposição de um(a) servidor(a)) público(a) para atender 
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exclusivamente as demandas do Conselho na função de Secretário(a) Executivo(a).  Foi 

constatado o grande número de conselheiros ausentes nas assembléias ordinárias do  

Conselho  bem como o fato de algumas setoriais se encontrarem sem representante devido 

a ausências estendidas de seus representantes. Decidiu-se pelo envio de comunicado aos 

conselheiros faltosos bem como a solicitação de novos nomes de representantes devidamente 

formalizados e instituídos por suas setoriais.  Na sequência foi realizada a leitura e aprovação 

do ofício/carta dirigido ao Ministro da Cultura, Sr. Marcelo Calero a respeito da manifestação do 

Conselho solicitando apoio à manutenção do escritório do Min C em Florianópolis . Foram 

feitas considerações a respeito do resultado das eleições municipais que elegeu para o cargo 

de prefeito Gean Loureiro, destacando a importância de participação do Conselho no processo 

de transição de governo, especialmente considerando os boatos de possível extinção da 

Secretaria Municipal de Cultura. Deliberou-se pelo envio de ofício solicitando reunião com a 

referida Comissão e também será oficializado junto à SECULT e a FCFFC a realização de 

diagnóstico a respeito da atual gestão dos órgãos para subsidiar as futuras discussões. Para 

tanto integrarão o grupo de trabalho as conselheiras Cristiane Ugolini, Neiva Ortega e Silvia 

Blasi . Sobre o Edital de Apoio à Cultura  a ser elaborado ainda em 2016 para uso do 

orçamento de R$ 413.127,84, o presidente do Conselho Fábio Garcia  informou a necessidade 

de continuidade do grupo de trabalho instituído na Assembleia Ordinária de 5 de setembro de 

2016 e responsável pela elaboração de proposta do edital. O Conselho repudiou ainda os 

últimos acontecimentos veiculados na imprensa a respeito do cancelamento de exposição de 

artes visuais programada 

para a Galeria Municipal de 

Arte Pedro Paulo Vecchietti, 

a assembléia decide enviar 

ofício ao presidente da 

FCFFC solicitando 

esclarecimentos a respeito 

da situação do Edital FCFFC 

010/2015 - Edital para 

Ocupação da Galeria 

Municipal de Arte Pedro 

Paulo Vecchietti. 
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Em 05 de dezembro foi realizada a última Assembleia Ordinária de 2016. A conselheira 

Tânia Meyer  relatou sua participação no IV Seminário de Gênero e Raça do Sindprevs/SC  

realizado no período de 17 a 19 de novembro de 2016 no Hotel Canto da Ilha, destacando que 

o evento transcorreu com excelente organização e que as temáticas abordadas foram de suma 

importância para a compreensão e defesa das questões de gênero e raça. Fabio Garcia  relata 

que participou de entrevista no programa de Maria Odete Olsen sobre artista da cidade e que a 

apresentadora abriu espaço para entrevista exclusiva sobre o Conselho. Cristiane Ugolini  

destaca a importância de defender a não extinção da SECULT e a realização de editais, que 

evitam e coíbem a “política de balcão”. Heloisa Marina  atenta que é importante se construir um 

discurso mais simples e direto possível, para alcançar o grande público, lembrando que textos 

e falas rebuscadas dificultam a comunicação. Fabio Garcia  relatou a reunião com equipe de 

transição da PMF  realizada em 29 de novembro. Participaram da reunião Fábio Garcia 

(presidente do CMPC), Marcelo Seixas (presidente do FUNCINE), Felipe Mello, Luiz Carlos 

Silva, Roseli Pereira, Anderson e Sulanger Bavaresco (secretaria executiva do CMPC). A pauta 

da reunião versou sobre as principais demandas do setor cultural, destacando-se o 

cumprimento da Lei do Fundo para a realização dos editais, e principalmente o conteúdo 

exposto na Carta de compromisso recebida e assinada por Gean Loureiro quando em 

campanha para o segundo turno das eleições. Felipe Mello pediu a união do Setor Cultural. 

Fábio Gracia  apresentou aos presentes o Relatório Anual do Conselho  que se encontra em 

elaboração final pela secretaria executiva do Conselho. Considerando a extensão do 

documento, o mesmo será enviado via e-mail para leitura e aprovação dos conselheiros. 

Definiu-se o local e possíveis datas para a realização da VII Conferência Municipal de 

Cultura  em 2017.  O conselho avaliou que, apresar das excelentes instalações do auditório 

Antonieta de Barros, na ALESC, o espaço é muito grande para a conferência, distanciando os 

participantes e em momentos destacando a pouca presença de público. Alguns espaços foram 

citados como possibilidades e por fim definiu-se pelo uso do Teatro da UBRO, especialmente 

por se tratar de espaço administrado pelo município, pela localização central e pela escadaria 

em frente, que possibilita ações paralelas à Conferência.  Como data para a realização da VII 

Conferência Municipal de Cultura foram sugeridas as seguintes datas: 7 e 8  ou 28 e 29 de abril 

de 2017.  
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  

Em 2016 as assembleias ordinárias, extraordinárias e reuniões do Conselho ocorreram 

em conformidade com seu regimento interno. 

Embora o Conselho tenha feito todos os movimentos e ações legais possíveis para que 

o governo Municipal procedesse com os depósitos financeiros ao Fundo Municipal de Cultura, 

não alcançando, infelizmente, êxito em seus propósitos, que resultaram na não realização dos 

Editais do Fundo. 

No segundo semestre de 2016, o Conselho planejou e realizou debate com os 

candidatos ao cargo de prefeito municipal no primeiro turno das eleições municipais, tendo 

alcançado êxito com participação de todos os sete candidatos e de publico expressivo.  No 

segundo turno das eleições foram realizadas reuniões individuais com os dois candidatos, que 

na oportunidade receberam e assinaram carta contendo as principais demandas do setor 

cultural. 

A realização de reunião com equipe de transição do Governo Municipal em 29 de 

novembro de 2016 comprova a atuação do conselho na construção de estratégias e espaço 

para a discussão da importância a ser deferida à gestão cultural na cidade de Florianópolis.  

Em 2016 a função de Secretaria Executiva do Conselho foi dividida pelas servidoras 

públicas Adelir Pazetto, que atuou no primeiro semestre, e Sulanger Bavaresco que assumiu a 

função no segundo semestre. 

 

 

Reunião com equipe de transição da PMF  sobre as principais demandas do setor cultural.  

Foto: Sulanger Bavaresco  
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REUNIÕES 

          Em 2016 também foram realizadas as seguintes reuniões:  

 

DIA: 29/02/16  – 17h – Reunião da Mesa Diretora para tratar da pauta da assembléia do 

CMPCF. Representantes: Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva e Adelir Pazetto Ferreira. 

DIA: 28/03/16  – 17h – Reunião da Mesa Diretora para tratar da pauta da assembléia do 

CMPCF. Representantes: Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, Fábio Garcia e Adelir 

Pazetto Ferreira. 

DIA: 18/04/16  – 17h – Reunião da Mesa Diretora para tratar da pauta da assembléia do 

CMPCF. Representantes: Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, Fábio Garcia e Adelir 

Pazetto Ferreira. 

DIA: 15/05/16  – 15h – Reunião na Fundação BADESC para tratar de documentação do FMCF 

para o MP. Representantes do CMPCF: Fábio Garcia, Eneleo Alcides e Adelir Pazetto Ferreira. 

DIA: 23/05/16  – 14h – Reunião na COPPIR para tratar das alterações da Lei do FMCF. 

Representantes do CMPCF: Fábio Garcia, Flávia Lima e Adelir Pazetto Ferreira. 

DIA: 23/05/16  – 16h – Reunião da Mesa Diretora para tratar da pauta da assembléia do 

CMPCF. Representantes: Fábio Garcia, Flávia Lima, Eneleo Alcides e Adelir Pazetto Ferreira. 

DIA: 13/06/16 - 17h – Reunião na FCFFC para tratar da transferência do valor do FMCF para os 

cofres públicos. Representantes da FCFFC: André L. J. dos Santos e Thiago Cavalazzi. 

Representantes do CMPCF: Fábio Garcia e Adelir Pazetto Ferreira. 

DIA: 15/06/16  – 14h- Reunião com Dr Maury Viviane – Coordenador do Centro de Apoio 

Operacional do Controle (CECON), a respeito da inscontitucionalidade do FMCF. 

Representantes: Fábio Garcia, Cristiane Ugolini e Flávia Lima. 

DIA: 15/06/16  – 16h30min - Reunião da Mesa Diretora para tratar da pauta da assembléia do 

CMPCF. Representantes: Fábio Garcia, Flávia Lima, Eneleo Alcides e Adelir Pazetto Ferreira. 

DIA: 29/08/16  – 14h - Reunião para contatos e possível definição do espaço para a realização 

do Debate com os candidatos ao pleito municipal. Presentes: Fábio Garcia e Sulanger 

Bavaresco. 

DIA: 02/09/216  – 15h - Visita técnica do espaço do auditório do Instituto Estadual de Edicação - 

IEE para a realização do Debate com os candidatos ao pleito municipal. Presentes: Fábio 

Garcia e Sulanger Bavaresco. 



 
 
 
C 
M 
P 
C 
    - Florianópolis - 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 
Florianópolis 

 

 

 
16 

DIA: 19/10/16  – 14h - Reunião com a candidata ao cargo de Prefeita Ângela Amim para a 

entrega e assinatura de carta de compromisso com as demandas da Cultura. Presentes: Fabio 

Garcia, Neiva Ortega, Cristiane Ugolini, Marcelo Seixas e Lilian Schmeil. 

DIA: 26/10/16 – 11h30 – Reunião no Lira Tênis Clube com o candidato ao cargo de Prefeito 

Gean Loureiro para a entrega da carta de compromisso com as demandas da Cultura. 

Presentes: Neiva Ortega, Cristiane Ugolini, Marcelo Seixas, Fábio Garcia, João Batista Costa, 

Roseli Pereira e Gean Loureiro. 

DIA: 29/11/16  – 13h30 – Reunião com equipe transição da PMF para tratar das principais 

demandas do setor cultural. Presentes: Fábio Garcia, Marcelo Seixas, Felipe Mello, Luiz Carlos 

Silva, Roseli Pereira, Anderson e Sulanger Bavaresco  

DIA: 02/12/16  – 14h – Reunião administrativa para aprovação e envio de correspondências e 

documentos. Presentes: Fábio Garcia e Sulanger Bavaresco 

 

Gean Loureiro recebendo e assinando carta de compromisso com as demandas da Cultura 

Foto: Acervo CMPCF 
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DOCUMENTOS: 

 

� OFÍCIOS: 

55 Ofícios expedidos. 

14 Ofícios recebidos. 

   

 

OBSERVAÇÕES 

 

As atas completas das assembleias 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  – 

continua ativada e atualizada, bem como o link “Mesa Diretora” para agilizar as discussões 

internas. Mantém-se ainda, os dois e-mails exclusivos ao CMPCF: Um grupo somente dos 

Conselheiros atuais, para discussões internas e outro grupo mais amplo, com Conselheiros 

anteriores para divulgações gerais e assuntos abertos. 

 

Este é o relatório. 

 

 

Florianópolis, 06 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

 

                 Fábio Garcia                                   Adelir Pazetto Ferreira e Sulanger Bav aresco 

           Presidente do CMPCF                                     Secretárias Executivas CMPCF                 

          

 


