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Ao 7º dia do mês de março 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 ordinária. A reunião ficou 
gravada no canal do Youtube do CMPC (https://youtu.be/gbYHuHuAOuQ e https://youtu.be/Bwz5hIISJJA)  
e teve  como pauta:  1. Criação de Grupos de Trabalho (GTs); 2. Encaminhamentos sobre violência policial 
aos artistas e público no encontro Batalha de Rimas do Rio Tavares; 3. Retorno e encaminhamento do ofício 
encaminhado à FFC sobre o Edital de Parecerista do Fundo Municipal de Cultura; 4. Ausência de 
transparência de reuniões do Conselho Estadual de Cultura; 5. Alteração de regimento para abarcar 
representação coletiva. Estiveram presentes os conselheiros, Adriana Rosa, Rodrigo Rosa, Juliano M. 
Ventura, Simone Simon, Thomas Dadam, Diana Adada Padilha, Waleska Regina Becker Coelho de 
Franceschi, Caime Abrahão, Noemi Hilda da Silva Leal, Alexandre Peres de Pinho, Gabriel Villas, Bianca 
Kaizer de Oliveira, Danilo da Silva de Mello, Vinicius Pasinato Damian, MARIA HELENA ALEMANY SOARES, 
Fernando Flesch, Samara Hartt da Fonte Hirose, Suzana de Souza, Marcelo, Calazans Ribeiro, Rodrigo 
Cantos Savelli Gomes, Arthur Rogoski Gomes, Leonardo Piermartiri, Reonaldo Manoel Gonçalves, Cristiane 
Pedrini Ugolini e a Secretária Executiva Mariane Ventura e  Luciana de Albuquerque Moritz. Justificaram a 
ausência: Maria da Glória Weissheimer. Presença externa: Alexandra Augusta Pereira Klen,  Natascha 
Zacheo. 
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. 
II -  Informes Gerais:  
1. Waleska informou que hoje não haverá aprovação das atas porque a mesa diretora está se inteirando e 
se organizando em relação ao funcionamento, mas que nas próximas assembleias haverá aprovação antes 
de cada reunião. Não serão lidas as atas, mas encaminhadas com antecedência para leitura prévia e 
aprovação; 
2. Reonaldo comunicou que vai acontecer quatro encontros de grupos de boi-de-mamão em diversas 
regiões da ilha e que encaminhará a programação para divulgação pelos conselheiros; 
3. Adriana informou que há mais uma feira na cidade, a Feira do Canto da Ilha, que iniciou no último dia 
cinco de março. Também informou que estão abertas as inscrições para credenciamento de pareceristas 
do Fundo Municipal de Cultura.  
III – Ordem do dia e encaminhamentos:  
1. Dando início a ordem do dia, passou-se para o primeiro ponto da pauta que é a composição das comissões 
permanentes do CMPC. Waleska informou que na gestão anterior havia três comissões: Comissão de 
Equipamentos Culturais; Comissão de Comunicação; Comissão de Legislação e Orçamento. Pediu para que 
os conselheiros que atuaram na gestão passada explicassem como foi a dinâmica de funcionamento dos 
trabalhos dessas comissões. Um conselheiro de cada comissão pediu a palavra e fez esta explicação. 
Waleska comunicou que alguns conselheiros deste ano iniciaram informalmente um grupo da Comissão de 
Comunicação, mas que precisa ser ajustado para ficar conforme o regimento. Após esta contextualização 
inicial, passou-se para a indicação dos membros das comissões, que ficam compostas conforme a seguir. 
Comissão de Comunicação: Samara Hartt da Fonte Hirose, Marcio José Momesso, Rodrigo Cantos Savelli 
Gomes, Caime Abrahão. Comissão de Equipamentos Culturais: Adriana Rosa, Gabriel Villas Boas, Waleska 
Regina Becker Coelho de Franceschi. Comissão de Legislação e Orçamento: Bianca Kaizer de Oliveira, 
Fernando Flesch, Waleska Regina Becker Coelho de Franceschi. Ficou encaminhado que na próxima reunião 
ordinária será aberto novamente para ingresso de novos conselheiros nas comissões.  
2. Passou-se em seguida para os encaminhamentos sobre violência policial aos artistas e público no 
encontro Batalha de Rimas do Rio Tavares. Caime fez a leitura do ofício elaborado pela setorial do Hip Hop 
o qual foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Ficou decidido que o ofício será encaminhado por 
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e-mail ao conselho de cultura que endossará o documento, encaminhará às autoridades e solicitará uma 
audiência para tratar da questão. 
3. O próximo ponto da pauta foi o retorno sobre o ofício encaminhado à FFC sobre o Edital de Parecerista 
do Fundo Municipal de Cultura. Waleska informou que o edital foi lançado dentro do prazo estipulado na 
última reunião, portanto, a questão foi resolvida;  
4. Na sequência, conversou-se sobre a ausência de transparência nas reuniões do Conselho Estadual de 
Cultura. Fernando explicou que as reuniões deveriam ser públicas, mas estão acontecendo de modo 
fechado, não há divulgação, link de transmissão e não é permitida nem mesmo a participação dos suplentes. 
Ficou encaminhado que o CMPC vai elaborar um ofício solicitando esclarecimentos e acesso às reuniões. O 
mesmo será lido e aprovado na próxima reunião ordinária para em seguida encaminhá-lo ao Conselho 
Estadual de Cultura. 
5. Sobre a alteração no regimento para abarcar as representações coletivas, Waleska informou que é 
preciso primeiro alterar a Lei de criação do conselho para depois efetuar alterações no regimento. Ficou 
encaminhado que a questão será estudada pela comissão de Legislação que fará as proposições.  
Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Waleska Regina Becker Coelho de Franceschi, agradeceu a 
presença de todos e deu por encerrado os trabalhos do dia, tendo Rodrigo Cantos, lavrado a presente Ata 
que vai assinada pelos membros da mesa diretora.  
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