
   
 

OFICIO/CMPCF/Nº/2019 Florianópolis, 06 de agosto de      
2019 

 

À  

Sra. Superintendente da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes, Roseli Pereira,           

Presidente da COA - Comissão de Organização e Acompanhamento do Edital de Apoio às Culturas               

do Fundo Municipal de Cultura de Florianópolis. 

 

O Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis vem, por meio           

deste Ofício, apresentar Moção de Alerta referente aos fatos levados ao conhecimento deste             

Conselho na sua reunião ordinária de agosto deste ano, sobre procedimentos adotados pela             

COA durante o desempenho de suas funções, que são discriminadas nos termos do Edital supra               

citado, de 2018. 

Que a COA, ao exercer sua função de fiscalizar a forma de execução dos              

projetos premiados pelo Edital do FMC, em especial no ato de fiscalizar o projeto da               

Proponente Sandra Meyer, que subpremiou o grupo de teatro Erro, pode ter ultrapassado o              

limite das suas prerrogativas, no intuito de auxiliar e antecipar para a Proponente a              

necessidade de obter algumas documentações para a execução da ação planejada. 

Entedemos, neste Conselho, o caso sui generis do projeto da Proponente em            

subpremiar três projetos escolhidos por um edital dentro do edital, onde o grupo Erro foi um                

dos subpremiados e, no seu projeto, estava prevista utilização de espaço público, e no intuito               

de organizar e fiscalizar a correta execução da atividade, a COA, avançando em suas              

prerrogativas, solicitou de antemão apresentação de autorizações dos órgãos competentes,          

pois entendeu como necessária a obtenção dessas autorizações para a realização da atividade.             

Tal solicitação foi questionada pela Proponente e trazida ao conhecimento deste Conselho por             

um representante do Erro Grupo após a realização com sucesso da atividade. 

Entendemos que a exigência de tais documentos não é prerrogativa          

discriminada da COA, que deve fazer seu relatório de acompanhamento e fiscalização            

atendo-se aos fatos ocorridos durante a execução da atividade, e que a responsabilidade de              

apresentar e portar os alvarás necessários é exclusiva da Proponente, ficando a mesma sujeita à               

regulamentação e às penas decorrentes do não cumprimento das regras e exigências contidas             
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no Edital do FMC de 2018, não cabendo à COA antecipar ou estabelecer condições para a                

realização do projeto. 

 

Neste caso, é do entendimento também deste Conselho que, na retomada da            

realização do Edital do FMC, que não ocorria desde 2012, podem existir ruídos e dúvidas               

pontuais em sua execução, natural de processos que ainda não estão assentados na prática              

habitual dos gestores e proponentes, e que as justificativas para tais atos aqui trazidos da COA                

e apresentadas durante a reunião ordinária pela Secretária Executiva da Comissão, Sra. Adelir             

Pazzeto, que foi quem intermediou a comunicação entre a COA e a Proponente, estão              

fundamentadas pelo zelo do cumprimento das atividades da COA, embora ter sido, no caso, a               

solicitação de adoção de tal procedimento pela COA, um ato equivocado, e, assim, atos futuros               

de antecipação de cobrança de documentos e permissões de atividades devem ser evitados             

pela Comissão nos projetos realizados por meio deste Edital. 

 

Neste sentido, solicitamos o acolhimento desta Moção, para Alertar à COA -            

Comissão de Organização e Acompanhamento do Edital de Apoio às Culturas do Fundo             

Municipal de Cultura de Florianópolis que evite antecipação de cobrança de documentos e             

permissões de atividades, pois extrapola suas atribuições. Entendemos que o relato oficial            

posterior da COA em relação à execução da atividade premiada é suficiente para gerar os               

efeitos relevantes em cada caso.  

 

 

                                                            

MÁRCIO FONTOURA 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis 
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