
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - FCC 

CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA - CEC 

 

Conselho Estadual de Cultura - Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600 - Agronômica -
 Florianópolis/SC - CEP 88025-200- Fone: (48) 3664-2558 

 

 
MOÇÃO DE APOIO N° 04/2019 

 
                                 
 

Moção de Apoio à  
Fundação Cultural de Balneário Camboriú  

 
 

Com os cumprimentos do Conselho Estadual de Cultura – CEC cumpre-nos 

informar que este CEC tem trabalhado intensamente pelo desenvolvimento da política 

cultural do estado, com a institucionalização do Sistema Estadual de Cultura (SIEC), 

nas ações de regulamentação de todas as partes que o compõem e como guardião dos 

princípios do Sistema Nacional de Cultura (SNC) em Santa Catarina. Posto isto, 

ressaltamos que nosso estado vem sendo exemplo de avanços nas políticas culturais, 

tanto em relação às instâncias quanto aos instrumentos de gestão. 

  
Atualmente este Conselho, por conta da reforma administrativa promovida pelo 

Governo do estado, está vinculado à Fundação Catarinense de Cultura (FCC), órgão 

gestor e executor da cultura no estado de Santa Catarina, ligado diretamente ao gabinete 

do governador por meio da Casa Civil. Esta conquista se demonstra fundamental para 

que a política pública de cultura seja elaborada e executada com as condições político-

administrativas mínimas e necessárias. 

  
Com notório saber sobre as temáticas as quais se manifesta, este Conselho, 

entende que órgãos exclusivos de gestão cultural conseguem ser mais produtivos e 

efetivos na execução da política pública de cultura, articulando suas pautas de forma 

transversal a outras áreas; e gerando benefícios em diversos cenários como saúde, 

segurança pública, desenvolvimento econômico, turismo e bem estar social. 

 
Atentamos para a necessidade da municipalidade, em sua reforma 

administrativa, manter as experiências positivas do setor cultural para que o mesmo, no 

âmbito do município, siga seu curso de desenvolvimento de forma conectada às 

políticas públicas e entendimentos  deliberados no âmbito do Conselho Municipal de 

Política Cultural desse município que se posicionou pela não fusão da Cultura a outras 

áreas e/ou redução de sua institucionalidade para formato de departamento em outras 
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pastas e assim, contribuir para o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura – SIEC, 

instituído pela Lei 17.449/2018. 

Neste sentido, após pauta apresentada pelo Conselho Municipal de Política 

Cultural de Balneário Camboriú, em reunião realizada no dia 27 de agosto de 2019, este 

CEC aprovou a presente Moção de Apoio à Fundação Cultural de Balneário Camboriú, 

para que seja mantida a autonomia administrativa e financeira e assim, o Município 

privilegie a gestão da cultura que  tem se mostrado exitosa. 

 

  
 
 

Atenciosamente, 

 

 

 
Roselaine Barboza Vinhas 

 Presidente - Conselho Estadual de Cultura - CEC 
2019-2021 

 
Florianópolis, 30 de agosto de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


