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PROJETO: PROJETO GUARDA ONLINE 
 
PROPONENTE:      RESPONSÁVEL: 
Guarda Municipal de Florianópolis – GMF.   Elaisa Maria da Silva 
 
OBJETIVO:  
Implementar um sistema informatizado para coleta e registro de ocorrências. 
 
JUSTIFICATIVA: 
Com vistas atender a crescente demanda da população e otimizar o controle e 
comunicação interna na Guarda Municipal de Florianópolis, o presente projeto se 
apresenta como uma solução que, por meio do desenvolvimento de tecnologia de 
informação, irá implementar um sistema de controle de ocorrências estreitando o 
contato entre a GMF e a população. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
- Sistema computacional implementado; 
- Operadores devidamente capacitados. 
   
 
PARCEIROS:  
- Ministério da Justiça - Sistema Único de Segurança Pública – SUSP 
- SICONV – Sistema de convênios do Governo Federal. 
 
 
Data de início do projeto: janeiro de 2010. 
Previsão do término: dezembro de 2010. 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$: 283.000,00 
RECURSOS SOLICITADOS DO PROGRAMA: R$ 277.340,00 

CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA (2%): R$ 5.660,00  
 

 

Luiz Ricardo de Souza 

Gerente de Projetos 

luizsouza@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: PROJETO GESTÃO DE FROTA E LOGÍSTICA DE OPERAÇÕES 
 
PROPONENTE:      RESPONSÁVEL: 
Guarda Municipal de Florianópolis – GMF.   Elaisa Maria da Silva 
 
OBJETIVO:  
Implementar um sistema de gestão informatizado para o controle de logística de 
operações da frota da Guarda Municipal de Florianópolis. 
 
JUSTIFICATIVA:  
O projeto proposto visa otimizar o controle e gestão da frota da Guarda Municipal 
de Florianópolis, por meio do desenvolvimento de um planejamento da logística de 
operações e a implementação de um sistema computacional para acompanhamento 
da necessidade de localização, manutenção e histórico das viaturas. Desta forma, 
será possível atender ao crescimento da demanda da população com um custo 
inferior. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
- Implantação de um sistema computacional de gestão da logística de operações da 
GMF;  
- Capacitação dos operadores do sistema. 
 
PARCEIROS:  
- Ministério da Justiça - Sistema Único de Segurança Pública – SUSP 
- SICONV – Sistema de convênios do Governo Federal.  
 
Data de início do projeto: fevereiro de 2010. 
Previsão do término: novembro de 2010. 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$: 280.000,00 
RECURSOS SOLICITADOS DO PROGRAMA: R$ 274.400,00 
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA (2%): R$ 5.600,00 

 

Luiz Ricardo de Souza 

Gerente de Projetos 

luizsouza@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: PROJETO GESTÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIOS 
 
PROPONENTE:       RESPONSÁVEL: 
Guarda Municipal de Florianópolis – GMF.   Elaisa Maria da Silva 
 
OBJETIVO: 
Modernizar os processos internos referentes à administração de materiais e 
patrimônio da Guarda Municipal de Florianópolis, visando à melhoria da qualidade 
de serviço ofertado. 
 
JUSTIFICATIVA:  
O projeto proposto faz parte do Programa de Modernização Administrativa (PMA) 
que tem como objetivo otimizar os procedimentos internos relativos a 
administração de materiais e patrimônio pertencentes a GMF com o intuito de 
manter e aprimorar o nível de serviço de acordo com a solicitações dos diversos 
setores da corporação. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
Implantação de um sistema computacional de gestão de estoques e patrimônios; 
Estruturação física do setor de logística; 
Capacitação dos servidores para operar sistema. 
 
PARCEIROS:  
- Ministério da Justiça - Sistema Único de Segurança Pública – SUSP 
- SICONV – Sistema de convênios do Governo Federal.  
 
Data de início do projeto: janeiro de 2010 
Previsão do Término: dezembro de 2010 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$: 250.000,00 
RECURSOS SOLICITADOS DO PROGRAMA: R$ 245.000,00 
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA (2%): R$ 5.000,00 

 

Luiz Ricardo de Souza 

Gerente de Projetos 

luizsouza@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 

 
 
 



PMO ESAG – Escritório de Projetos   

 

PROJETO: PROJETO CATADORES DE LIXO 
 
PROPONENTE:       RESPONSÁVEL: 
Companhia Melhoramentos da Capital – COMCAP. Flávia Orofino 
 
OBJETIVO: 
Os Projetos referente à Portaria Nº 1.010/FUNASA, de 03 de setembro de 2009, 
que tem por objetivo a implantação, ampliação ou melhoria de unidades de triagem 
de resíduos sólidos para apoio às cooperativas e associações dos catadores de 
materiais recicláveis. 
O Projeto proposto pela Prefeitura Municipal de Florianópolis – PMF visa a obtenção 
de aproximadamente R$ 1.691.657,65 em recursos, por meio de convênio com a 
FUNASA, atendendo a 03 associações de coletores de materiais recicláveis 
(aproximadamente 160 catadores) 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
a) Associação de Coletores de Materiais Recicláveis – ACMR:  
Aquisição de equipamentos para aperfeiçoar o processo de triagem, assim como 
viabilizar o controle e a melhoria da qualidade dos materiais triados; 
Melhoria das instalações físicas, com a ampliação e cobertura da área de descarga, 
execução de baias para triagem, depósito de materiais triados e de um mezanino 
para escritório e treinamento; 
Execução de reforma com ampliação do sistema de tratamento de esgoto 
doméstico, cercamento parcial da área, pintura do galpão. 
 
b) Associação de Recicladores Esperança – ARESP : 
Aquisição de equipamentos para otimizar o processo de triagem, assim como 
viabilizar o controle e a melhoria da qualidade dos produtos processados; 
Melhoria das instalações físicas, com a ampliação da área de descarga, execução de 
cobertura do pátio de estocagem e execução de uma sala de treinamento; 
Execução de reformas no galpão existente com a instalação de grades e portão de 
acesso, revestimento cerâmico e pintura. 
 
c) Associação de Catadores Cidade Limpa, Vila Aparecida: 
Construção de galpão de triagem; 
Aquisição de equipamentos para triagem e beneficiamento de materiais recicláveis 
(prensa, balança, mesas, bags, tambores, picotadeira). 
 
d) Aquisição de caminhão para Coleta Seletiva: 
01 caminhão tipo baú; 
Plataforma elevatória; 
Carrinho para transporte dos big bag; 
Big Bag. 
 
JUSTIFICATIVA:  
O sistema de coleta seletiva de Florianópolis é operacionalizado pela Companhia 
Melhoramentos da Capital - COMCAP, empresa municipal; nos últimos 08 meses 
houve aumento na produção neste sistema de 180t/mês para 500t/mês. Justifica-
se as proposiçôes pelas seguintes razões: Atender aos dispositivos do Decreto 
Federal 5940/06; ampliar a capacidade de coleta de material em grandes geradores 
como condomínios e bancos; agilizar o processo de coleta; garantir sustentabilidade 
ao sistema; gerar renda aos catadores e propiciar melhores condições de trabalho. 
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IMPACTOS E RESULTADOS:  
- Ampliação da capacidade de coleta de material reciclável; 
- Implantação, ampliação ou melhoria de unidades de triagem de resíduos sólidos 
para apoio às cooperativas e associações dos catadores de materiais recicláveis; 
- Geração de renda para os catadores de material reciclável e melhoria das 
condições de trabalho.  
 
PARCEIROS:  
- Prefeitura Municipal de Florianópolis/COMCAP; 
- Fundação Nacional de Saúde/FUNASA. 
 
Data de início do projeto: janeiro de 2010 
Previsão do Término: dezembro 2010 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 1.691.657,65 
CONTRAPARTIDA DA COMCAP: R$ 169.165, 76 

 

Luiz Ricardo de Souza 

Gerente de Projetos 

luizsouza@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: PROJETO PILOTO DE UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E PROMOÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
PROPONENTE:        RESPONSÁVEL: 
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia    Angélica Marques  
e Desenvolvimento Econômico Sustentável – SMCTDES. 
 
OBJETIVO:  
Promover a inclusão digital e a formação cidadã disponibilizando um lap top para 
cada aluno da Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da Silva, utilizando-
se do conceito de TIC como ferramenta educacional. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
a) Preparar uma escola piloto com a infra-estrutura necessária para receber, testar 
e avaliar novas TIC educacionais; 
b) Estimular o desenvolvimento de empresas ligadas a TIC; 
c) Avaliar através de pesquisa, os impactos educacionais, sociais, econômicos e 
organizacionais na comunidade escolar a respeito da adoção dos laptops e TIC na 
educação; 
d) Realizar a formação de professores para operação e uso pedagógico dos laptops 
educacionais; 
e) Desenvolvimento de metodologias para avaliar os desafios da introdução de TIC 
na educação; 
f) Promover a pesquisa e o desenvolvimento dos processos de introdução de TICs 
na educação para replicação futura; 
g) Promover o desenvolvimento da educação usando TIC. 
 
JUSTIFICATIVA:  
Trata-se de um projeto piloto na  Escola Básica Municipal Intendente Aricomedes da 
Silva, em Florianópolis, que visa disponibilizar um lap top por aluno. Além de 
computadores portáteis individuais, a escola alvo deste experimento receberá 
equipamentos projetores associados a computadores, que permitirão uma série de 
interações entre os alunos e os professores. 
No âmbito educacional, as possibilidades de aprendizagem mediada por 
computador já levam para dentro dos laboratórios e salas informatizadas inúmeros 
recursos multimídia que deixam as aulas mais dinâmicas, como por exemplo, 
simuladores interativos, jogos educacionais, animações, vídeos e enciclopédias 
inteiras. A internet é uma grande biblioteca digital que não apenas fornece acesso à 
informação, mas também possibilita que cada aluno compartilhe o que sabe, crie 
conhecimentos e dissemine sua cultura em sites interativos como blogs, wikis e 
repositórios de vídeos, entre outros. 
É uma forma de acrescentar à educação das crianças ferramentas capazes de 
promover a interação com o mundo, ampliando sua visão do mesmo e 
enriquecendo seu conhecimento em conformidade com a rapidez e agilidade da 
atualidade. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
- Uma visão apurada das principais estratégias para superação dos obstáculos a 
introdução de TICs na educação; 
- Um modelo replicável de introdução de TICs em uma escola pública de 
Florianópolis; 
- Uma maior integração entre os atores de desenvolvimento regional de 
Florianópolis em torno do tema TICs na educação, tais como a Secretaria da 
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Educação, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, os NTEs e as Universidades; 
- Desenvolvimento regional por meio do estímulo ao desenvolvimento de soluções e 
aplicações tecnológicas de TICs para a educação; 
- Desenvolvimento regional e social através da melhoria da educação fundamental 
e inclusão digital proporcionada pelos alunos dentro de suas famílias; 
- Maior preparação dos alunos para serem cidadãos plenos dentro de uma 
sociedade cada vez mais informatizada; 
 
PARCEIROS:  
Instituições Executoras:  
- Fundação Certi; 
- Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; 
- Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC; 
- Prefeitura de Florianópolis - Secretaria Municipal de Educação; 
- Prefeitura de Florianópolis – SMCTDES. 
 
Instituições Apoiadoras: 
- Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa 
Catarina FAPESC; 
- Prefeitura Municipal de Florianópolis; 
- Ministério da Educação; 
 
CONTRAPARTIDAS/ cotas / benefícios: 
- Vinculação da imagem da Instituição a um projeto inovador na área da educação. 
- Participação em um projeto cujo foco é a inclusão digital e a aplicação de TICs na 
educação, um tema cada vez mais em foco. 
- Ampliação do conhecimento através de aplicações que aliam desenvolvimentos 
nas áreas técnica e pedagógica. 
- Geração de conhecimento através de pesquisas numa área inovadora ligada ao 
uso de TIC na educação. 
- Veiculação da imagem da instituição por meio da divulgação do projeto na mídia. 
- Contribuição à sociedade através de um projeto que busca o resgate da cidadania 
pela inclusão digital. 
 
Data de início do projeto: dezembro de 2010 
Duração: 18 meses 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 560.000,00 

 

Tatiane Amanda Simm 

Gerente de Projetos 

tatianesimm@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: II DIÁLOGOS BRASIL ÁFRICA - SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
 
PROPONENTE:       RESPONSÁVEL: 
Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas   Marta Santos Lobo 
para a Promoção da Igualdade Racial 
 
OBJETIVO: 
Consiste na realização do evento da “Semana da Consciência Negra”, que contará 
com uma estrutura montada no centro da cidade (Largo da Alfândega), onde 
acontecerão shows nacionais e locais, projeções multimídias, feira de artesanato, 
exposição de arte, de programas institucionais e praça de alimentação. 
 
JUSTIFICATIVA:  
Para a comemoração desta data marcante na história da igualdade racial (20 de 
novembro), a COPPIR visa realizar entre os meses de Outubro e Novembro/2009, 
uma série de ações que promovam os “Diálogos entre as Culturas Afro-brasileiras e 
Africanas - Semana da Consciência Negra”.  
Estas ações acontecerão com intensidade nas escolas da rede municipal de ensino, 
levando apresentações artísticas, debates, oficinas para professores e alunos nas 
unidades 
A proposta da semana da Consciência Negra, de 16 à 20 de novembro, visa o 
fomento a formação e produção artística de abordagem Afro-brasileira e Africana 
em Florianópolis por meio de um circuito de informações referentes às culturas de 
matrizes africanas e de mapear e estimular a produção já existente na cidade. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
A realização do evento da “Semana da Consciência Negra” com uma estrutura 
montada no centro da cidade (Largo da Alfândega), onde acontecerá shows 
nacionais e locais, projeções multimídias, feira de artesanato, exposição de arte, de 
programas institucionais e praça de alimentação, envolvendo um público de 
aproximadamente 15.000 pessoas durante toda a semana.   
 
PARCEIROS:  
- Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; 
- Prefeitura de Florianópolis/COPPIR; 
- Gov. do Estado de Santa Catarina/Secretaria da Assistência Social, Trabalho e 
Habitação - Cepa /conselho estadual das populações afro-descendentes; 
- Escola Técnica Federal de Santa Catarina. 
 
CONTRAPARTIDAS/ cotas / benefícios: 

COTA CONTRAPARTIDA VALOR PATROCINADO 

MASTER 

• Telão digital no palco - duas 
opções: telão inteiro no fundo do 
palco ou dois telões (um em cada 
lado do palco) 

• Outdoors 
• Telão no fundo do palco 
• 6 banners no evento 
• Faixa na frente do palco (rodapé) 
• Banner na entrada lateral esquerda 

R$ 30.000 ou mais 

GOLDEN 
• Telão digital no palco - duas 

opções: telão inteiro no fundo do 
palco ou dois telões (um em cada 

R$ 20.000 - R$ 29.000 
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lado do palco) 
• Outdoors 
• Telão no fundo do palco 
• Lona Lateral   
• 4 banners 
• Faixa na frente do palco 
• Banner na entrada lateral esquerda 

SILVER 

� Lona Lateral   
� 3 banners 
� Faixa na frente do palco (rodapé) 
� Banner na entrada lateral esquerda 
� Outdoors 

R$ 10.000 – R$ 19.000 

APOIO 

• Lona Lateral   
• 3 banners 
• Faixa na frente do palco  
• Outdoors 

Abaixo de R$ 10.000  

 
Data de início do projeto: 16/11/09. 
Data de término do projeto: 20/11/09. 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 174.870,00 

 

Tatiane Amanda Simm 

Gerente de Projetos 

tatianesimm@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: PLANO DE AÇÃO PARA CIDADES HISTÓRICAS 
 
PROPONENTE:       RESPONSÁVEL: 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento  Maria Anilta Nunes - IPUF 
Econômico Sustentável 
Instituto de Planejamento Urbana de Florianópolis 
Fundação Cultural de Florianópolis Frankin Cascaes 
 
OBJETIVO:  
Elevar os níveis de qualidade de vida social e urbanístico-ambiental do Setor Leste 
do Centro Histórico da cidade, tanto para moradores e usuários, quanto para 
visitantes de Florianópolis, por meio do desenvolvimento local com ênfase no 
patrimônio cultural. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
a) Desenvolver ações legais e normativas que promovam a recuperação e o 
desenvolvimento sócio-econômico do Setor Leste; 
b)  Criar oportunidades e ações agenciadoras de cultura e renda tornando o setor 
um pólo de cultura e turismo; 
c) Preservar e valorizar o patrimônio urbano-arquitetônico de valor histórico 
cultural; 
d) Ampliar oportunidades de fruição da cultura para todos os segmentos sociais 
através da estruturação da área para atividades culturais, criação de alternativas de 
acesso da população a cultura, disseminação e consumo; 
e) Desenvolver o uso social da área visando a sua humanização através de projetos 
de acessibilidade universal, habitação, lazer e convivência; 
f)  Requalificar o espaço urbano integrando-o ao patrimônio histórico, dotando-o de 
estrutura, infra-estrutura e serviços públicos adequados; 
g) Estabelecer parcerias para preservação e desenvolvimento da área; 
h) Estabelecer um programa de fortalecimento institucional. 
 
JUSTIFICATIVA:  
O plano de ação tem por finalidade o planejamento integrado para a gestão do 
patrimônio cultural com enfoque territorial. Dentro desta proposta, o plano de ação 
da cidade de Florianópolis contempla a revitalização do setor leste do centro da 
capital, perímetro compreendido entre o Mercado Público Municipal e a Rua Hercílio 
Luz. 
Diversos problemas foram elencados e sinalizam para o risco de gradativa 
deteorização e perda de atratividade que essa área sofre, enfatizando-se 
necessárias estratégias que objetivem sua urgente revalorização. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
- Valorização do centro histórico de Florianópolis; 
- Preservação do patrimônio cultural; 
- Fomento às atividades para revitalização e humanização do centro da cidade; 
- Aumento da qualidade de vida da população. 
 
 
PARCEIROS:  
- Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC; 
- Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC; 
- Fórum Viver o Centro; 
- Fórum Criatividade e Imagem da Cidade; 
- Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; 
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- ONG FloripAmanhã; 
- Fundação Catarinense de Cultura; 
- Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis – CDL; 
- Museu Cruz e Souza; 
- Federação das Associações dos Artesãos Profissionais de Santa Catarina – 
FAPASC; 
- Organização Crescendo com Arte – OCA; 
- Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – ASBEA/SC. 
 
Data de início do projeto: janeiro de 2010 
Previsão do Término: dezembro de 2013 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 98.205.000,00 

 

Tatiane Amanda Simm 

Gerente de Projetos 

tatianesimm@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: PROJETO E-LIXO RECICLAGEM DE COMPUTADORES 
 
PROPONENTE:        RESPONSÁVEL 
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis – ACIF. Mirtes J. da Silveira 
 
OBJETIVO:  
O Projeto E-Lixo têm como objetivo reciclar, recondicionar e dar um destino 
adequado aos resíduos eletrônicos que são desenfreadamente descartados. Além 
disso, este projeto almeja qualificar egressos do sistema prisional, visando sua 
integração na sociedade. 
 
JUSTIFICATIVA:  
Atualmente as iniciativas voltadas para projeto de reciclagem de lixo eletrônico são 
muito poucas e pontuais. A cada dia o número de novos computadores adquiridos 
cresce progressivamente e “as velhas” máquinas são descartadas sem os cuidados 
mínimos necessários que esses equipamentos requerem, causando grandes danos 
ao meio ambiente contribuindo para o rápido esgotamento dos aterros sanitários.  
Criar estratégias para a gestão responsável e consciente do lixo eletrônico 
produzido diariamente por nossa sociedade, investindo na informação da população 
sobre essa temática e em novas formas de tecnologias de coleta, separação e 
reciclagem deste material, é de suma importância e de reconhecida necessidade de 
geração de novos postos de trabalho e formação profissional. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
- Os egressos sejam adequadamente qualificados para exercer uma nova profissão 
e desta forma possam reintegrar-se a sociedade de forma digna, a partir das 
atividades de reciclagem e manutenção de computadores, estes indivíduos possam 
se sentir úteis e autônomos em que os limites superados, ou não, possam levá-los 
a novas iniciativas de inclusão social e aprendizado na sociedade, objetivando que 
os participantes avaliem a vida, seu trabalho, sentindo-se satisfeitos e íntegros, 
tendo um lugar no mundo para que possam continuar desenvolvendo suas 
potencialidades ativas na sociedade; 
- Que o projeto torne-se auto-sustentável e desta forma possa dar-se continuidade 
as atividades de reciclagem e qualificação de novas turmas;  
- Que o projeto tenha continuidade, onde os egressos continuem trabalhando no 
projeto com a formação de cooperativas. 
 
PARCEIROS:  
- Associação Comercial e Industrial de Florianópolis – ACIF; 
- Associação de Usuários de Informática Telecomunicação de Santa Catarina – 
SUCESU/SC; 
- Conselho da Comunidade de Florianóplis/SC – CCF; 
- Comitê para Democratização da Informática de Santa Catarina - CDI/SC; 
 
Data de início do projeto: março de 2010 
Previsão do Término: novembro de 2010 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 153.479,30 
CONTRAPARTIDA DA ACIF: R$ 46.043,70 
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Luiz Ricardo de Souza 

Gerente de Projetos 

luizsouza@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: PROJETO REÓLEO 
 
PROPONENTE:        RESPONSÁVEL: 
Associação Comercial e Industrial de Florianópolis – ACIF Mirtes J. da Silveira 
 
OBJETIVO:  
Promover o envolvimento das comunidades no Programa de Reciclagem de Óleo de 
Cozinha REÓLEO, despertando suas consciências para a importância de um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, destacando o papel da reciclagem do óleo de 
cozinha neste contexto. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
a) Realizar apresentação da problemática do programa através de apresentação 
teatral em escolas públicas e privadas dos bairros atendidos pelo programa 
REOLEO, tendo como platéia as crianças de escolas da Grande Florianópolis que 
receberão convite;  
b) Sortear 15 (quinze) bicicletas, entre os alunos que levarem para a escola óleo 
reciclável de cozinha com objetivo de incentivar e colocar em prática as ações 
demonstradas através do teatro de fantoches e conscientizar da importância do 
Programa REÓLEO .  
c) Serão doados 10 (dez) computadores para as 10 (dez) escolas participantes do 
projeto, que arrecadarem o maior volume de óleo de cozinha reciclável; 
d) Cada criança que trouxer um litro de óleo ganha um cupom para concorrer às 
bicicletas; 
e) Que as escolas se tornem um PEV – Ponto de Entrega Voluntária, permanente, 
mesmo depois do término do Projeto de Educação Ambiental. 
 
JUSTIFICATIVA:  
A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 
Buscando atender este objetivo estabelecido na Política Nacional de Educação 
Ambiental, a ACIF objetiva realizar o projeto de educação ambiental do REÓLEO, 
garantindo a multiplicação destas informações entre os atores envolvidos e as 
futuras gerações. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
- Peça Teatral assistida por 20.290 pessoas; 
- 80 apresentações de peça teatral em escolas; 
- 20 apresentações de peça teatral em feiras.  
 
PARCEIROS:  
- Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis - Floram; 
- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel/SC; 
- Sindicato dos Hotéis Bares e Restaurantes de Florianópolis - SHRBS; 
- Empresa Ambiental Santos; 
- Companhia de Melhoramentos da Capital - COMCAP; 
- Ministério Público/Fundo de Reconstituição para Bens Lesados – FRBL. 
 
Data de início do projeto: fevereiro de 2010.  
Previsão do Término: dezembro de 2010 
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VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 139.861,31 
CONTRAPARTIDA DA ACIF: R$ 41.958,39 

 

Luiz Ricardo de Souza 

Gerente de Projetos 

luizsouza@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: 12 CULTURAL 
 
PROPONENTE:       RESPONSÁVEL: 
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes  Tiago Silva 
 
OBJETIVO: 
Este projeto pretende realizar anualmente, no mês de novembro, 12 horas 
ininterruptas de programação cultural na cidade de Florianópolis. O 12 Cultural 
prevê as seguintes atrações: música, teatro, dança, artes visuais, cinema, 
artesanato e oficinas de artes. As apresentações serão realizadas em espaços 
culturais e palcos distribuídos em pontos estratégicos da cidade, proporcionando 
assim, maior acessibilidade a toda a população da Grande Florianópolis. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
a) Contribuir para a inclusão social em Florianópolis através do acesso cultural 
gratuito às diferentes manifestações artísticas; 
b) Favorecer as comunidades de Florianópolis a oportunidade de vivenciar e 
apreciar criações artísticas diversas durante um mesmo evento; 
c) Valorizar as manifestações artísticas regionais e ampliar os referenciais culturais;  
d) Ampliar o oferecimento de atividades culturais fortalecendo o potencial turístico 
de Florianópolis. 
 
JUSTIFICATIVA:  
A idealização deste evento é inspirada na Nuit Blanche parisiense, que agita 
anualmente a capital francesa, com atrações que seguem madrugada adentro. 
Neste mesmo movimento histórico de socialização da diversidade de produção 
artística, no Brasil a Virada Cultural em São Paulo, consolidou-se como a Festa das 
Artes. 
Com as referências da Nuit Blanche e da Virada Cultural pretende-se construir em 
Florianópolis, com uma identidade local, uma programação que contemple no 
mesmo evento durante 12 horas ininterruptamente: teatro, música, artes visuais, 
cinema, artesanato e oficinas de artes, articulando a cultura gratuitamente em 
diferentes espaços públicos. 
Este evento visa incorporar ao calendário da cidade de Florianópolis a socialização 
das diferentes formas de expressão artística e manifestações culturais. . 
 
IMPACTOS E RESULTADOS: 
- Democratização da cultura 
- Espaço para demonstração dos artistas 
 
PARCEIROS:  
- Não possui parceiros até o presente momento. 
 
CONTRAPARTIDAS/ cotas / benefícios: 
A empresa patrocinadora terá seu nome e logotipo incluído nos meios de divulgação 
tendo como retorno do seu investimento: 
- Inclusão de seu logotipo como patrocinador nos Banners e folders; 
- Inclusão de seu logotipo como patrocinador nas inserções vinculadas nas rádios; 
- Espaço para banner da empresa patrocinadora nos locais de apresentação; 
- Chamadas antes e depois das apresentações; 
- Citação do patrocinador nos convites eletrônicos; 
- Inclusão de seu logotipo nos Outdoors. 
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Data de início do projeto: 23/03/2010 
Data de término do projeto: 23/03/2010 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO:R$ 625.700,00 

 

Tatiane Amanda Simm 

Gerente de Projetos 

tatiane@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 



PMO ESAG – Escritório de Projetos   

 

PROJETO: PIANO NA ESCADARIA 
 
PROPONENTE:      RESPONSÁVEL: 
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes Waleska Becker 
 
OBJETIVO:  
Realizar o mais longo projeto musical de Santa Catarina tendo o piano de calda 
como peça central, colocando este instrumento, tão restrito a salas de concertos, 
teatros e hotéis de alta categoria, a disposição da nossa população e aos turistas 
que nos visitam. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
a) Promover a integração dos músicos da cidade dando oportunidade para que 
estes apresentem o seu trabalho e tenham uma remuneração adequada; 
b) Apresentação de músicos, sempre tendo em foco o piano e derivando formações 
de solo, duo, trio e até mesmo quartetos, executando os mais diversos ritmos, 
como bossa nova, jazz, MPB, hits internacionais, no período de 3 meses, entre o dia 
quinze de dezembro a vinte e três de março de 2009; 
c) Acesso gratuito a população em geral e apresentações musicais de alto nível; 
d) Humanização do espaço público no centro histórico de Florianópolis; 
e) Constituir-se num importante atrativo turístico para Florianópolis. 
 
JUSTIFICATIVA:  
Inspirado nas expectativas européias, principalmente na Praça de São Marcos em 
Veneza e a necessidade de humanizar e transformar o espaço da escadaria do 
Rosário em um local cultural para a própria população e ponto turístico para os 
nossos visitantes, o projeto Piano na escadaria traz a escadaria do centro de 
Florianópolis, durante quatro meses, pianistas que tocam os mais variados ritmos 
musicais como Bossa Nova, Jazz, MPB, hits internacionais e musicais tradicionais. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
- 71 dias de apresentações musicais. 
- Consolidar o espaço como ponto cultural do centro da cidade. 
- Democratização da cultura.  
 
PARCEIROS:  
 - Não possui parceiros até o presente momento. 
 
CONTRAPARTIDAS/ cotas / benefícios: 
Serão 71 dias com apresentações musicais sendo que o valor patrocinado será 
proporcional a quantidade de dias que ocorrerão as chamadas antes e depois das 
apresentações referentes à marca da empresa e proporcional também a inclusão do 
logotipo em parte ou em todo material de divulgação como patrocinador. 
 
Data de início do projeto: 15/12/2009 
Previsão do Término: 23/03/2010 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 64.840,00 
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Tatiane Amanda Simm 

Gerente de Projetos 

tatiane@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: ORQUESTRA ESCOLA 
 
PROPONENTE:       RESPONSÁVEL: 
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes  Simone Simon 
 
OBJETIVO:  
É um projeto de caráter educativo-cultural (contínuo) na área da música, cujo 
objetivo geral é realizar audições didáticas e concertos, além de oficinas de ensino 
instrumental e de prática de orquestra abertas preferencialmente à crianças e 
jovens estudantes da rede pública de ensino. Atende gratuitamente os alunos 
menos favorecidos economicamente, de forma que realiza a inclusão social, 
contribuindo para a cidadania e uma sociedade mais justa. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
a) Manutenção do projeto ORQUESTRA ESCOLA e sua programação de ensaios, 
aulas, audições didáticas, palestras, cursos, encontros e concertos;  
b) Sensibilizar a comunidade através de palestras e apresentações especiais;  
c) Despertar o interesse de crianças e jovens no aprendizado musical;  
d) Dar uma ocupação salutar aos participantes, colaborando para o seu 
crescimento;  
e) Estimular o espírito de cooperação e responsabilidade através das atividades em 
conjunto; 
f) Valorizar o ser humano colaborando para sua cidadania e integração social;  
g) Dispor a população local e aos visitantes um diferenciado produto cultural;  
h) Representar culturalmente a cidade de Florianópolis, o Estado de Santa Catarina 
e o Brasil quando a ORQUESTRA ESCOLA apresentar-se em eventos locais, 
regionais, nacionais e no exterior. 
 
JUSTIFICATIVA: 
O Projeto Orquestra Escola vem sendo realizado pela Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes desde o início de 2007 com recursos de Lei Federal 
de incentivo à cultura (Lei Rouanet) desenvolvendo ininterruptamente atividades de 
aulas, cursos, ensaios, audições didáticas fechadas e abertas ao público e concertos 
envolvendo atualmente150 crianças e jovens da Grande Florianópolis. O Projeto é 
realizado em parceria com a Orquestra Sinfônica de Florianópolis que fornece a 
supervisão de seu maestro e mais apoio técnico de 8 professores de diferentes 
instrumentos. 
Fundada em 20 de junho de 1994, a ORQUESTRA SINFÔNICA DE FLORIANÓPOLIS 
é declarada de Utilidade Pública Municipal pela lei nº 4.584, de 21 de dezembro de 
1994 e Estadual pela lei n° 13.831 de 14 de agosto de 2006; Também denominada 
Orquestra Municipal de Florianópolis, em 1995 gravou um CD com obras de 
reconhecidos compositores brasileiros. 
Florianópolis possui muitas escolas de música onde nossas crianças e jovens 
procuram o aprendizado musical, verificando-se assim uma busca cada vez maior 
pela arte musical. Mas infelizmente, há um grande número de crianças e jovens 
que sequer viram de perto um instrumento musical, e se porventura desejarem 
aprender música, dificilmente realizarão esse sonho, já que não dispõem de meios 
para adquirir um instrumento e muito menos pagar um professor. Igualmente, 
muitos outros jovens, após atingirem um patamar de quase profissionais e não 
encontrando aqui condições seguras e estimulantes à sua escolhida profissão 
musical, acabam dirigindo-se a centros maiores do país e até mesmo do exterior. 
Esta é uma lamentável realidade que precisa ser corrigida.  
O Projeto vem sendo implantado gradualmente. Estamos consolidando sua primeira 
fase, voltada para as oficinas de instrumentos de corda e prática de orquestra 
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 iniciada em 2007 e ao mesmo tempo agregado à Orquestra Escola todas as 
atividades de formação de todos os naipes de sopro com vistas à formação de uma 
orquestra sinfônica jovem. 
Para o próximo ano prevê-se a continuidade das atividades de iniciação de novos 
interessados e aperfeiçoamento da formação dos já iniciados. 
O projeto constitui uma oficina permanente de prática de orquestra onde crianças e 
jovens encontram a oportunidade de desenvolver e aprimorar suas habilidades 
musicais dentro de uma programação de estudos, ensaios, apresentações didáticas 
e concertos, sob a orientação de experientes músicos-professores e através de 
metodologias especiais. A participação é aberta gratuitamente aos estudantes 
interessados.  
Formada por crianças e jovens preferencialmente entre idades de 6 a 18 anos, o 
projeto realiza os primeiros passos na dinâmica de formação de músicos proposta 
pelo projeto. Além de seus estudos individuais, de violino, viola, violoncelo e 
contrabaixo, clarinete, flauta e etc. Os músicos fazem um trabalho de conjunto 
regular, com prática em orquestra. Os critérios utilizados pelos mestres 
responsáveis didáticos, para a promoção dos jovens músicos são: interesse, 
participação, cumprimento da programação didática e amor pela música.  
 
IMPACTOS E RESULTADOS: 
 O amparo proposto neste projeto irá possibilitar um maior e melhor desempenho 
de todos os trabalhos realizados neste projeto, com reflexos altamente positivos 
para a cultura e a educação da comunidade em geral. 
Benefícios Resultantes:  
- Estudo e resgate de obras musicais de compositores menos conhecidos; 
- Acesso da informação cultural para as camadas sociais menos favorecidas;  
- Aprimoramento musical dos estudantes envolvidos; 
- Democratização da cultura; 
- Valorização do ser humano como integrante da sociedade; 
- Permanência de professores e músicos na cidade; 
- Formação profissional;  
- Produção de bens culturais. 
 
PARCEIROS:  
- TRACTEBEL ENERGIA S.A 
 
CONTRAPARTIDAS/ cotas / benefícios:  
A empresa patrocinadora terá seu nome e logotipo incluído nos meios de divulgação 
tendo como retorno do seu investimento: 
- Inclusão de seu logotipo como patrocinador nos Banners e folders; 
- Inclusão de seu logotipo como patrocinador nas inserções veiculadas na mídia; 
- Espaço para banner da empresa patrocinadora nos locais das apresentações; 
- Chamadas antes e depois das apresentações; 
- Citação do patrocinador nos convites eletrônicos. 
 
Data de início do projeto: janeiro de 2010 
Previsão do Término: dezembro de 2010 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 266.914,00 

 

Tatiane Amanda Simm 

Gerente de Projetos 

tatiane@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: PRAÇA DA JUVENTUDE. 
 
PROPONENTE:       RESPONSÁVEL: 
Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas   Milton Barcelos Jr. 
para Juventude – CMPPJ. 
 
OBJETIVO: 
Disponibilizar espaço esportivo denominado Praça da Juventude de acordo com a 
padronização estabelecida pelo Ministério do Esporte, mediante aplicação de 
recursos provenientes do Ministério da Justiça/Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania - PRONASCI. 
 
JUSTIFICATIVA: 
A Construção da Praça da Juventude, no Município de Florianópolis, vai ao encontro 
do desenvolvimento da Política Municipal da Juventude, e faz-se necessária devido 
a falta de equipamentos públicos apropriados que permitam o desenvolvimento 
conjunto de atividades de lazer, cultura e esporte, enfocando principalmente os 
jovens na região Sul da Ilha. A possível localização da Praça da Juventude abrange 
uma área de interesse social, onde famílias encontram-se em situação de 
vulnerabilidade sócio-econômica. Outro aspecto de relevância da construção deste 
equipamento público se baseia na atual tendência de acréscimo do contingente 
juvenil na cidade. Segundo estimativas do IBGE (2007), a população jovem de 
Florianópolis é constituída por aproximadamente 100.000 pessoas, da qual cerca de 
20% residem na região sul da Ilha de Santa Catarina. Atualmente, nesta região há 
maior propensão de jovens envolvidos com a criminalidade, drogas e outros fatores 
de risco à vida dos mesmos e da população em geral 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
A materialização de um espaço que congregue a oferta conjunta de atividades de 
esporte, cultura e lazer surge como uma ação preventiva e mitigadora dos possíveis 
riscos oferecidos ao público jovem e também, como veículo de promoção da 
cidadania local por meio de oportunidades de convívio coletivo num único espaço. 
Por tanto, a Praça da Juventude trará diversos benefícios à comunidade, 
principalmente aos jovens da região. 
  
 
PARCEIROS:  
- Prefeitura Municipal de Florianópolis/CMPPJ; 
- Caixa Econômica Federal; 
- Ministério do Esporte/PRONASCI. 
 
Data de início do projeto: dezembro de 2009 
Previsão do Término: dezembro de 2010 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 1.647.590,00 
CONTRAPARTIDA DA CMPPJ: R$ 32.951,80 

 

Luiz Ricardo de Souza 

Gerente de Projetos 

luizsouza@pmoesag.com.br  
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PROJETO: 1° ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
 
PROPONENTE:       RESPONSÁVEL: 
Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas  Milton Barcelos Jr. 
para Juventude - CMPPJ 
 
OBJETIVO:  
Promover o Primeiro Encontro Municipal da Juventude, participando dos eventos 
que fazem parte do Calendário Festivo de Comemoração ao Aniversário de 
Florianópolis no mês de março, e articular o conjunto das políticas públicas para 
atingir a Juventude, com diversas atividades nas áreas: esportiva, cultural, 
recreativa, educativa, informativa e política. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Realizar juntamente com nossos parceiros: eventos musicais, esportivos, 
recreativos, políticos, tais como campeonatos, festivais musicais, exposições 
artísticas, debates, palestras, entre outros; 
b) Incorporar políticas públicas para os jovens na dinâmica das políticas sociais, 
criando contato permanente entre Juventude e Poder público para o real exercício 
da cidadania; 
c) Valorizar as iniciativas dos grupos da Juventude por meio de auxílio na 
elaboração e desenvolvimento dos projetos demandados; 
d) Promover um dia de entretenimento e lazer para os jovens no Aniversário de 
Florianópolis. 
 
JUSTIFICATIVA: DROGAS – MEIO AMBIENTE – ESPORTES – LAZER – 
SEXUALIDADE – CULTURA: os temas serão abordados para auxiliar e orientar os 
jovens, tendo em vista que estes são os principais assuntos que fazem parte do 
cotidiano da nossa juventude. 
 
PARCEIROS:  
- Fundação Municipal de Esporte; 
- Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis - IGEOF; 
- Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC; 
- Câmara de Vereadores de Florianópolis; 
- Publicar; 
- Secretaria Municipal da Saúde de Florianópolis; 
- Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis; 
- Secretaria Municipal de Turismo - SETUR; 
- RBS.  
 
Data de início do projeto: 22/03/2010 
Duração/ Data Final / Previsão do Término: 22/03/2010 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: Orçamento não realizado 

 

Luiz Ricardo de Souza 

Gerente de Projetos 

luizsouza@pmoesag.com.br  
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PROJETO: PROJETO DE REDE INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO  
 
PROPONENTE:        RESPONSÁVEL: 
Secretaria Municipal de Transportes, Mobilidade Urbana  Marcelo da Silva      
e Terminais - SMTMT 
 
OBJETIVO:  
Ampliar a rede de comunicação aos usuários do transporte coletivo de Florianópolis, 
disponibilizando formas alternativas de consulta de horários das linhas urbanas de 
ônibus. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Solucionar problemas de reclamações recebidas pela ouvidoria, ocasionados pela 
falta de acesso à informação dos horários de ônibus; 
b) Ampliar o acesso ao transporte coletivo disponibilizando informações pertinentes 
através de canais alternativos de comunicação;  
c) Criar formas de divulgação dos horários de ônibus disponibilizando–os aos 
usuários com necessidades especiais; 
d) Posicionar a Prefeitura de Florianópolis em iniciativas na utilização de tecnologias 
integradas de informação com usuários do transporte coletivo 
e) Fomentar o setor turístico melhorando a comunicação do transporte urbano com 
o turista-usuário, na perspectiva do aumento de sua utilização. 
f) Incentivar o uso de novas tecnologias posicionando Florianópolis como a Capital 
da Inovação. 
 
JUSTIFICATIVA:  
O projeto foi concebido pela necessidade proveniente do cidadão de Florianópolis, 
usuário do transporte coletivo, que julga necessário o acesso alternativo à 
informação referente aos horários de ônibus. Atenderá melhor ao acesso do usuário 
de deficiência física, de acordo com lei de acessibilidade. Além disso, contribuirá 
com o aumento da qualidade da infra-estrutura para atender os usuários-turistas, 
que compreendem na temporada de verão em torno de 50% da população. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
- Melhoria do acesso ao transporte público; 
- Decréscimo das reclamações na ouvidoria;  
- Maior inclusão do portador de deficiência no transporte público; 
- Aumento do fluxo de turistas, pois serão bem informados sobre a infra-estrutura 
de transporte público; 
- Inclusão de Florianópolis como uma das capitais que utilizam a Tecnologia da 
Informação para a comunicação do transporte público, contribuindo para consolidar 
o município como a Capital da Inovação; 
 
PARCEIROS:  
 - Não possui parceiros até o presente momento. 
 
CONTRAPARTIDAS/ cotas / benefícios: 
� Logotipo e divulgação do patrocinador nas diversas mídias utilizadas para 
disseminar os novos formatos de comunicação do transporte público;  
 
Data de início do projeto: 07/12/2009 
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VALOR TOTAL DO PROJETO: R$180.948,00 
 

Tatiane Amanda Simm 

Gerente de Projetos 

tatiane@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 
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PROJETO: OFICINAS DE ARTE-EDUCAÇÃO NAS COMUNIDADES 
 
PROPONENTE:       RESPONSÁVEL: 
Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes  Waleska Becker 
 
OBJETIVO:  
Promover arte nas comunidades de Florianópolis, por meio de oficinas artísticas e 
culturais, como um caminho para a educação e preservação do patrimônio cultural 
regional. Consciente de que nem todas as pessoas efetivamente, têm acesso à 
produção artística, acredita-se ser uma atitude responsável pautar no leque da 
política cultural, um lugar de importância para a Arte-Educação. O projeto se 
empenha em resgatar, valorizar as danças folclóricas e o artesanato de referencia 
cultural. Promover arte nas comunidades de Florianópolis. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Fortalecer a identidade cultural de Florianópolis e incentivar práticas culturais 
relacionadas ao conhecimento e técnica regional;  
Valorizar o conhecimento tradicional, abrindo perspectivas de geração de trabalho e 
renda para toda a população, através de feiras, exposições e apresentações 
artísticas;  
b) Reconhecimento dos talentos artísticos consagrados e reconhecimento de novos 
talentos nas artes;  
c) Colaborar com o ensino formal, oferecendo oficinas gratuitas de artes, para 
crianças, adolescentes e jovens, nos centros culturais e outras entidades 
comunitárias, como ação complementar à escola;  
d) Envolvimento social dos grupos e organizações em atividades artístico-culturais 
visando promover integração e intercâmbio cultural;  
e) Expansão do mercado de consumo da cultura, através da oferta de cursos de 
produção de artes. 
 
JUSTIFICATIVA:  
A Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, desde janeiro de 1995, 
estabeleceu uma política cultural voltada para ações que possibilitem o 
desenvolvimento cultural sustentado, no âmbito das comunidades, através da 
revitalização de bens culturais e a valorização da rede de manifestações 
representadas pelos saberes e fazeres, facilmente reconhecidas no cotidiano das 
comunidades e que exprimem, no todo, a nossa identidade.  
Vencedor do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, no ano de 2000, na categoria 
"Ações de Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro", o Projeto é realizado 
todos os anos sob a coordenação da equipe da Fundação Cultural de Florianópolis 
Franklin Cascaes.  
Constituem os usos e os costumes, a tecnologia tradicional dos engenhos, da pesca 
e da agricultura; a arquitetura; os folguedos de bois; as danças (pau-de-fitas, 
ratoeira); a gastronomia (cozidos, inhame, peixe, massa sovada, arroz doce); 
música (cantorias, ternos, folias, desafios); as brincadeiras, jogos, lendas, 
crendices e superstições, a literatura oral, a linguagem (enriquecida com a 
sonoridade e rapidez no falar); a religiosidade (Santa Cruz, Senhor dos Passos e 
Ciclo do Divino Espírito Santo) e a arte e o artesanato (rendas de bilro, tramóia, 
crivo e tecelagem doméstica).  
No ano de 2009 a Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes atendeu 
aproximadamente 3000 pessoas das diversas faixas etária de Florianópolis com o 
projeto de Oficinas de Artes nas Comunidades. Foram realizadas 47 oficinas em 36 
comunidades. Em 2010 pretende-se ampliar esses números tendo em vista o bom 
 resultado dos anos anteriores e ao grande numero de propostas para as oficinas 
que estão sendo a cada ano de melhor qualidade.Preocupada em salvaguardar 
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essas manifestações da cultura popular sobreviventes, verdadeiro patrimônio 
imaterial, não como um memorial do passado ou manutenção do presente, mas 
com vistas ao futuro, assegurando a transmissão da memória dessas expressões à 
preservação dos bens culturais, a Fundação Franklin Cascaes responsabiliza-se, 
todos os anos, pela manutenção do macro projeto “OFICINAS DE ARTE EDUCAÇÃO 
NAS COMUNIDADES”, abrigando todos os projetos de alcance comunitário. 
As oficinas são realizadas nos períodos de março a Agosto com carga horária de 5 
horas semanais. 
 
IMPACTOS E RESULTADOS:  
- Preservação da memória cultural de Florianópolis; 
- Formação profissional; 
- Aumento do mercado de consumo cultural. 
 
Data de início do projeto: 01/03/2010 
Duração/ Data Final / Previsão do Término: 30/08/2010 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$295.525,00 

 

Tatiane Amanda Simm 

Gerente de Projetos 

tatiane@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257
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PROJETO: PROJETO DESEMBRULHO 
 
PROPONENTE: Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico Sustentável  

RESPONSÁVEL: Angélica Marques 

 
OBJETIVO:  
Produzir um filme curta metragem que aponte para a realidade de uma 
Florianópolis que vai além de um destino turístico, que mostrem outras 
potencialidades desenvolvidas aqui 
 
JUSTIFICATIVA: 
Em Florianópolis forma-se gradativamente um amálgama cultural. Assim a cidade 
cresce, transforma-se, oxigena-se e inspira quem vive aqui a traçar novos 
caminhos, buscar outros olhares que agregam à imagem já reconhecida de cartão 
postal. A poesia da paisagem urbana, que mistura o rural ao balneário, já é 
imagem concretizada. Mas o cerne do que se desenvolve hoje nesta ilha ainda está 
por ser mostrado. É o tempo presente - que usa referências do passado - a ser 
Desembrulhado  
As tradições de um povo são de tal forma importantes que só a partir delas é que 
se constrói o presente. Serão mapeados através de pesquisas com a população, 
entrevistas em comunidades tradicionais, em Universidades e empresas, estórias e 
fatos que contem sobre o que esse amálgama cultural está produzindo de novo. 
A idéia é trazer a tona, por meio de um filme que permeia a realidade documental e 
visita características de ficção, o que está sendo inventado e reinventado, o que 
tem-se criado e  está se criando por esse povo que habita um lugar ainda 
conhecido apenas pelas belas paisagens. 
O projeto tem por finalidade mostrar uma Florianópolis que abriga um conteúdo 
muito maior do que as belas paisagens. Através de pesquisas com a população, 
entrevistas em comunidades tradicionais, em Universidades e empresas, pretende-
se chegar a estórias e fatos que contem sobre o que está sendo produzido de novo 
na cidade e na cultura local e como está sendo construída hoje a história que será 
contada amanhã.  
O projeto prevê entrevistas com aproximadamente 35 pessoas para se chegar ao 
mosaico de histórias que mostrarão uma nova vertente para a imagem da cidade. 
 
Data de início do projeto: maio de 2010 
Previsão do término: fevereiro de 2011 
 
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$:46.062,50 
RECURSOS SOLICITADOS DO PROGRAMA: R$ R$:46.062,50 

 

Tatiane Amanda Simm 

Gerente de Projetos 

tatiane@pmoesag.com.br  

PMO ESAG - 3321 8257 


