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Ao 4º dia do mês de abril 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/ZoqtfGHChsM) e teve  como pauta:   
1. Aprovação das Atas: assembleia ordinária de 07/02, assembleia extraordinária de 21/02 e assembleia 
ordinária de 07/03; 2. Organização da Comissão Legislação e da Comissão Orçamentária; 3. Reativação da 
COTESPHAN-Comissão Técnica do SEPHAN; 4. Prestação de Contas da Fundação Franklin Cascaes;  5. Leitura 
e aprovação do Ofício para envio ao Conselho Estadual de Cultura; 6. Audiência para tratar da abordagem 
policial aos artistas e público no encontro Batalha de Rimas do Rio Tavares. Estiveram presentes os 
conselheiros, Simone Harger, Rodrigo Cantos Savelli Gomes, Luis Guilherme Trevisani, Juliano M Ventura, 
Adriana Rosa, Paloma Bianchi, Bianca Kaizer De Oliveira, Rodrigo Rosa, Reonaldo Manoel Gonçalves, Regina 
Rosa De Godoy, Fernando Flesch, Caime Abrahão Porfirio Da Silva, Maria Lucila Horn, Viviani Gomes Vieira 
Malafaia, Suzana De Souza, Valdine Rodrigues Da Silva, Carlos Alberto Veloso, Waleska De Franceschi e a 
Secretária Executiva Luciana de Albuquerque Moritz. Participação Externa: Alexandra Augusta Pereira Klen, 
Jamil Antônio Dias. Justificaram a ausência:  Maria da Glória Weissheimer, Noemi Hilda da Silva Leal, 
Valdineide Rodrigues da Silva, Emanueli Reinert Dalsasso, Luiz Paulo Silveira Leite de Castro, Samara Hartt, 
Danilo da Silva de Mello, Alexandre Peres, Diana Adada Padilha, Antonio Cesar Maggioni, Sandra Meyer, 
Tatiana Aparecida Américo, Silvana Martins dos Santos, Jucimara Costa Wachholz, Arthur Rogoski Gomes, 
Thomas Anthony Dadam Bello. 
II -  Informes Gerais:  
Waleska frisou a importância da leitura e apropriação do regimento interno, uma vez que alguns 
questionamentos surgem por falta de entendimento sobre a organização do Conselho, por exemplo, a 
questão da ausência que precisa ser justificada por e-mail para contagem do quórum, a inclusão de assuntos 
na pauta.  
Waleska também informou que a mesa diretora se reúne uma semana após a reunião ordinária, portanto, 
todos os documentos são organizados durante essa semana e finalizados na reunião com a mesa diretora 
para encaminhamentos.  
Luis Trevisani agradeceu a Waleska e o Conselho pelos encaminhamentos da pauta anterior e comunicou 
que o evento da segunda-feira foi bem recebido pela comunidade, com bastante apoio, inclusive da frente 
parlamentar, com assessoria jurídica, e fizeram um comunicado às autoridades que o grupo está 
frequentando a praça todas as segundas-feiras para realização de atividades culturais.   
Antes de iniciar a Ordem do Dia, Waleska solicitou acréscimo de pauta antes do segundo item da pauta 
para socialização da reunião das comissões permanentes que aconteceu no mês anterior. O pedido foi 
aceito pelos conselheiros. Passou-se então para o primeiro item da pauta. 
III – Ordem do dia e encaminhamentos: 
1. Aprovação das Atas: assembleia ordinária de 07/02, assembleia extraordinária de 21/02 e assembleia 
ordinária de 07/03. As Atas foram aprovadas por unanimidade. Luiz Trevisani solicitou que na ata do dia 
07/03 fosse incluído o prazo do CMPC para o encaminhamento sobre a solicitação de audiência. 
Como acréscimo de pauta, Waleska solicitou a Rodrigo Cantos fazer o relato da primeira reunião da 
Comissão de Comunicação e da Comissão de Equipamentos Culturais da gestão 2022-2023. Rodrigo 
informou que as duas reuniões aconteceram no dia 21 de março, sendo das 19h às 20h a reunião da 
Comissão de Comunicação e das 20h às 21h a reunião da Comissão de Equipamentos Culturais. Nesta 
primeira reunião foram eleitos presidente, relator e realizada uma prévia da organização dos trabalhos. A 
Comissão de Comunicação ficou constituída pelos seguintes conselheiros: Noemi Leal (Igeop), Samara Hartt 
(Humanidades), Emanuel Pereira (FCC), Rodrigo Cantos (Sec. de Educação), Viviani Gomes (Gabinete), 
Maurício Momesso (Circo), Caime Abrahão (Hiphop), sendo eleitos Samara Hartt como presidente e 
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Rodrigo Cantos como relator. A Comissão de Equipamentos Culturais ficou constituída pelos seguintes 
conselheiros: Adriana Rosa (Cultura Popular), Gabriel Vilas Boas (Visuais), Waleska Franceschi (Sec. de 
Educação), Maria da Gloria Weissheimer (Prod. culturais), Rodrigo Rosa (FCC), Paloma Bianchi (Dança), 
Jucimara Costa (Audiovisual), sendo eleitos Adriana Rosa como presidente e Paloma Bianchi como relatora.  
2. Passou-se para o segundo item da pauta “Organização da Comissão Legislação e da Comissão 
Orçamentária”. Waleska lembrou que, conforme regimento, todos os conselheiros, titulares e suplentes, 
devem participar de ao menos uma comissão permanente. Perguntou quais conselheiros gostariam de 
participar destas duas comissões. Luiz Trevisani (Hiphop), Suzana de Souza (Patrimônio), Bianca Kaizer 
(UFSC), Juliano Ventura (Artes Visuais), Fernando Flesh (dança) e Waleska Franceschi (Sec. de Educação) se 
inscreveram para a Comissão de Legislação. Simone Harger (Patrimônio), Waleska Franceschi (Sec. de 
Educação) e Luiz Trevisani (Hip Hop) se inscreveram para a Comissão Orçamentária. Ficou decidido que no 
dia 25 de abril haverá uma reunião com essas duas comissões juntamente com a mesa diretora para 
definição do presidente, relator e organização da agenda de trabalho. 
3. O terceiro item da pauta “Reativação da COTESPHAN, Comissão Técnica do SEPHAN” foi relatado pela 
conselheira Simone Harger da Setorial do Patrimônio. A conselheira destacou que está havendo uma 
desarticulação e desmonte da comissão responsável pela preservação do patrimônio material e histórico 
da cidade a partir da publicação do decreto 230080 de 30/07/2021. A conselheira solicita apoio do CMPC 
para que as reuniões voltem a ser mensais, para que haja maior paridade entre equipe técnica e 
governamental na formação dos membros da comissão e que a Setorial do Patrimônio tenha uma cadeira 
nesta comissão. Após a exposição da conselheira, Waleska indicou a possibilidade de solicitar uma reunião 
com o Prefeito ou representantes do gabinete para tratar desta questão juntamente com a Setorial do 
Patrimônio. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Waleska solicitou que a Setorial 
encaminhasse ao email do CMPC o ofício que foi elaborado para que o Conselho possa endossá-lo 
encaminhá-lo ao gabinete do prefeito juntamente com a solicitação de reunião.  
4. O quarto item da pauta “Prestação de Contas da Fundação Franklin Cascaes” foi apresentado por 
Waleska. A presidente informou que a FFC sempre se fez presente nas reuniões do CMPC para 
esclarecimentos e que irá convidar o superintendente ou responsável pela pasta para a próxima reunião 
ordinária para que apresente a prestação de contas ao Conselho de Cultura e demais esclarecimentos que 
forem necessários; 
5. Passou-se ,então, para o quinto item da pauta “Leitura e aprovação do Ofício para envio ao Conselho 
Estadual de Cultura”. Waleska solicitou que Rodrigo realizasse a leitura do documento, o qual foi lido e 
aprovado aprovado por unanimidade pelos conselheiros; 
6. Em relação ao sexto item da pauta “Audiência para tratar da abordagem policial aos artistas e público no 
encontro Batalha de Rimas do Rio Tavares”, Waleska informou que foi encaminhado ofício com solicitação 
de audiência com o chefe do executivo, setores responsáveis pela segurança pública, CMPC e Setorial do 
Hip Hop. O gabinete informou que, devido a troca de gestão, que a reunião será marcada nos próximos 15 
dias. Na quinta-feira desta semana será divulgada a data exata da reunião. 
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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