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Ao 21º dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, o Conselho Municipal de Política Cultural de 
Florianópolis reuniu-se por videoconferência pelo link permanente da sala de reuniões do CMPCF 
(https://meet.jit.si/sala_de_reunioes_CMPCF) para realização da Assembleia Extraordinária. A reunião 
ficou gravada no canal do Youtube do CMPC (https://youtu.be/4vXkLekICN0 e 
https://youtu.be/g0IQLTdE5ms) e teve  como pauta: 1. Apresentação das/os Conselheiras/os; 2. 
Encaminhamentos sobre o edital de pareceristas do Fundo; 3. Socialização e esclarecimentos sobre os três 
Grupos de Trabalho existentes e inclusão de novos membros nos mesmos; 4. Eleição para a secretaria. 
Estiveram presentes os conselheiros, Waleska De Franceschi, Rodrigo Cantos Savelli Gomes, Paloma 
Bianchi, Bianca Kaizer de Oliveira, Gabriel Villas, Adriana Rosa, Juliano Menegaes Ventura, Valdineide 
Rodrigues, Rodrigo Rosa, Viviani Gomes Vieira, Júlia M Callado, Caime Abrahão, Emanueli Reinert Dalsasso, 
Alexandre Peres de Pinho e a Secretária Executiva Mariane Ventura. Justificaram ausência:  (COLOCAR 
NOMES). Presença externa: Luis Guilherme Trevisani. 
I – Abertura da Sessão: A assembleia iniciou às 19h15min.  A presidente Waleska deu boas vindas, explicou 
a dinâmica da reunião, apresentou a ordem do dia e abriu para informes. Mariana perguntou quem poderia 
redigir a ata e Rodrigo Cantos se prontificou. 
II -  Informes Gerais:  
1. Pinho pediu a palavra para informar sobre a reunião de 17 de fevereiro com o Comitê da Lei Paulo 
Gustavo. A Lei passou no Senado e agora vai tramitar na Câmara de Deputados. Alertou que é momento de 
articulações no sentido de unir forças para pressionar a aprovação na Câmara. Foi socializada na reunião 
do comitê uma página para acompanhar quanto cada Estado e Município vai receber de recursos 
financeiros. Foi proposto unir um grande comitê que reúna discussões da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo 
Gustavo de forma articulada.  
2. Luis e Caime denunciaram a violência policial ocorrida em um encontro das Batalhas de Rima na 
comunidade do Rio Tavares. De acordo com o relato, a violência ocorreu sem qualquer justificativa, uma 
vez que o evento é pacífico e congregador. Solicitaram ajuda do Conselho para que os superiores 
(comandantes, chefias) sejam notificados formalmente do ocorrido para que a situação não volte a 
acontecer. Waleska sugeriu inserir o tema na pauta da próxima reunião para que sejam realizados os 
encaminhamentos solicitados, uma vez que o espaço de hoje foi só para informes. A sugestão foi acatada 
e o tema será levado para a pauta da próxima reunião. 
3. Adriana manifestou-se sobre a falta de apoio da prefeitura às escolas de samba e grupos carnavalescos, 
uma vez que a prefeitura cancelou a programação do carnaval da cidade sem oferecer qualquer suporte ou 
alternativa para os artistas e produtores que dependem desta expressão popular.  
4. Waleska informou que a Biblioteca Barreiros Filho está sendo reorganizada para abrir em 23  de março 
para atendimento ao público; 
IV – Ordem do dia e encaminhamentos:  
1. Dando início a ordem do dia, passou-se para a apresentação dos conselheiros. Em 2022 ingressaram 
novos integrantes indicados pelas setoriais e poder público, mas na primeira reunião não houve tempo para 
as apresentações. Todos os conselheiros se apresentaram brevemente, pontuando suas representações e 
trajetória no setor cultural.  
2. Passou-se em seguida para indicação de representantes para o Comitê Gestor do Fundo Municipal de 
Cultura e para o Edital de Pareceristas e Comissão Julgadora do Fundo Municipal de Cultura. Para o primeiro 
faz-se necessário dois representantes e, para o último, um representante. Quatro nomes foram levantados 
pelos conselheiros: Bia Mattar, Alexandra Klen, Luis Trevisani e Márcio Fontoura.  Como havia mais 
candidatos do que o necessário, foi realizada uma votação. Bia Mattar e  Luis Trevisani foram os mais 
votados e por isso irão integrar o Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura. Alexandra foi a terceira 
mais votada e, portanto, irá integrar a Comissão Julgadora do Fundo.  
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3. Passou-se, então, a eleição do cargo para a secretaria. A mesa diretora foi eleita na primeira reunião, no 
entanto, a secretária eleita solicitou seu desligamento por motivos pessoais. A conselheira Viviani indicou 
Rodrigo Cantos que aceitou a indicação e se colocou à disposição. Como não houveram outras indicações 
ou candidaturas, não houve necessidade de votação, sendo eleição realizada por aclamação.  Sendo assim, 
a mesa diretora passou a ser composta por: Presidente: Waleska Regina Becker Coelho; Vice-Presidente: 
Paloma Bianchi; 1ª Secretário: Rodrigo Cantos Savelli Gomes; 2º Secretário: Marcelo Calazans Ribeiro.  
4. Na sequência, os conselheiros questionaram a demora na publicação do Edital de Parecerista do Fundo 
Municipal de Cultura. Segundo informações, está em processo de tramitação, mas a publicação está sendo 
demasiadamente postergada, o que pode comprometer a execução do edital. Foram indicadas algumas 
ações para acelerar este processo: agendar reunião com o superintendente; envio de ofício à FFC 
solicitando esclarecimento; e, notas de repúdio nas redes sociais. Após ampla exposição de argumentos e 
propostas, ficou decidido que a presidente Waleska irá agendar uma reunião presencial com o 
Superintendente e entregará em mãos o Ofício do CMPC. O prazo para resposta será a próxima reunião (dia 
07/03). Em caso de ausência ou resposta insatisfatória, serão decididos novos encaminhamentos na 
próxima reunião ordinária.  
5. Paloma retomou a proposta de encaminhar a carta convite para os membros da Comissão da Frente 
Parlamentar em Defesa das Políticas Culturais participarem das reuniões ordinárias do CMPCF. A 
conselheira leu a carta que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Ficou deliberado que a  carta 
convite será encaminhada à referida comissão.    
 

 
 
 
  

 
Waleska Regina Becker Coelho de Franceschi 

Presidente – CMPCF  
 

Paloma Bianchi 
Vice-Presidente – CMPCF  

 
Rodrigo Cantos Savelli Gomes 
Primeiro Secretário - CMPCF 

 
 Marcelo Calazans Ribeiro 

 Segundo Secretário - CMPCF 
 

Mariane Ventura 
Secretária Executiva - CMPCF 


