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Ao dois de maio 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/aw40LEwfilQ e https://youtu.be/YDMeHITQ61E) 
e teve  como pauta:  1. Aprovação da ata da assembleia ordinária de 04 de abril; 2. Socialização da 
organização das comissões e nomeação de membros para composição das comissões permanentes; 3. 
Indicação de conselheira/o para a representação no Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura; 4. Ofício 
às Deputadas/os e Senadoras/es da República sobre o veto presidencial à Lei Paulo Gustavo; 5. 
Apresentação do Superintendente da Fundação Franklin Cascaes e agendamento de data para 
apresentação do relatório anual 2021 e o planejamento 2022; 6. Pedido de esclarecimentos sobre o IDCult; 
7. Pedido de esclarecimentos sobre a Denúncia no Ministério Público em relação às condições do teatro da 
Ubro; 8. Pedido de Esclarecimentos sobre o Edital do fundo Municipal de Cultura e do Festival Isnard 
Azevedo.Estiveram presentes os conselheiros: Paloma Bianchi, Waleska Regina Becker Coelho De 
Franceschi, Taty Américo, Rodrigo Cantos Savelli Gomes, Luis Guilherme Trevisani, Caime Abrahão, MARIA 
DA GLÓRIA WEISSHEIMER, Simone Harger, Rodrigo Rosa, Adriana Rosa, Noemi Hilda da Silva Leal, Gabriel 
Villas, Juliano Menegaes Ventura, Alexandra Klen (Coletiva Ilha Movediça), Jucimara Costa Wachholz, Lucas 
Cimbaluk, Alexandre de Pinho, Samara Hartt da Fonte Hirose, Fernando Guedert, Danilo da Silva de Mello, 
Valdineide Rodrigues , Emanueli Reinert Dalsasso, Luciano Leal Brum, Diana Adada Padilha, Arthur Gomes, 
emanuel pereira, Marcio, Luciana de Albuquerque Moritz, Cristiane Pedrini Ugolini, Claudia Hickenbick, 
Fernando Flesch. Justificaram a ausência:  Antonio Maggioni, Reonaldo Manoel Gonçalves. 
I -  Informes Gerais:  
1. Waleska informou sobre a abertura no espaço para artesanato indígena no Largo da Alfândega, uma 
conquista muito importante para as populações indígenas da região; 
2. Simone perguntou como ficou a audiência com a Setorial do Patrimônio com os representantes da 
prefeitura. Waleska informou que foi solicitada agenda e que está aguardando retorno. Como houve troca 
de nomeações na FFC, a equipe está se reorganizando para atender as demandas do Conselho. Informou 
também que na próxima reunião ordinária a Superintendente irá participar e que haverá um espaço para 
tratar deste assunto e também sobre a questão do hip hop. 
3. Luis solicitou ao Conselho uma nota de falecimento do artista Hudson Pereira. 
4. Waleska também solicitou uma nota sobre o falecimento do artista Ingo Vargas. Rodrigo solicitou que a 
comissão de comunicação absorva a demanda em relação às duas notas de falecimento para elaboração 
da arte e divulgação nas mídias. 
I – Ordem do dia e encaminhamentos: 
1. Passou-se então para ordem do dia, a “Aprovação da ata da assembleia ordinária de 04 de abril”. Waleska 
abriu para considerações e a Ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes;  
2. Em seguida, passou-se para o segundo ponto da pauta: "Socialização da organização das comissões e 
nomeação de membros para composição das comissões permanentes”. Waleska solicitou que Luís, 
presidente da comissão de Legislação, fizesse um relato de como ficou a organização da mesma. Ele 
explicou que a comissão se reunirá toda segunda terça-feira do mês às 20h e que estão se organizando para 
ter acesso às documentações e legislações; Sobre a Comissão Orçamentária, Waleska explicou que houve 
pouca adesão, que estão com apenas três membros e que as/os conselheiras/os precisam se mobilizar para 
ingressar nas comissões. A Comissão Orçamentária ainda não está em funcionamento porque não 
conseguiu eleger a presidência e relatoria. Rodrigo frisou a importância da participação nas Comissões 
Permanentes para o bom funcionamento do conselho e solicitou que as/os conselheiras/os que ainda não 
estão em nenhuma comissão que se manifestem no chat ou em áudio em quais comissões gostariam de 
ingressar. Alexandre Pinho (Setorial Audiovisual), Claudia Hickenbick (IFSC), Daniela de Carvalho Carrelas 
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(IFSC), Diana Adada Padilha (Setorial Teatro) se disponibilizaram para a Comissão de Legislação. Emanueli 
Reinert Dalsasso (Setorial Música) e Diana Adada Padilha (Setorial Teatro) se disponibilizaram para a 
Comissão de Comunicação. Não houve novos interessados em participar da Comissão Orçamentária e da 
Comissão de Equipamentos Culturais. 
3. O próximo ponto de pauta foi a “Indicação de conselheira/o para a representação no Comitê Gestor do 
Fundo Municipal de Cultura”. A presidente explicou que a Bia Mattar não pode assumir por conta da 
veiculação de sua empresa como proponente de um projeto. Waleska perguntou quem do conselho de 
disponibiliza, lembrando que precisa ser membro do conselho, representante da sociedade civil e não estar 
vinculado a nenhum projeto. Jucimara Costa Wachholz (Setorial Audiovisual) se candidatou ao cargo. 
Porém, mais adiante lembrou que seu nome está vinculado como colaboradora, por isso, sua candidatura 
não poderá ser validada. Após a reunião, pelo grupo de whatsapp foi feita uma nova consulta ao Conselho 
e Fernando Flesch (Setorial da Dança) se colocou à disposição. Rodrigo aproveitou para pedir a inclusão de 
um ponto um de pauta, que se trata da indicação de uma conselheira/o para compor a Comissão de Cultura 
Açoriana da FFC.  Foi lido o ofício da Fundação e o Conselheiro Rodrigo Rosa foi indicado para compor a 
referida comissão. 
4. Em seguida, passou-se para o próximo ponto “Ofício às Deputadas/os e Senadoras/es da República sobre 
o veto presidencial à Lei Paulo Gustavo”. O ofício foi lido pelo Secretário Rodrigo e aprovado por 
unanimidade pelas/os conselheira/os.   
5. Sobre o quinto ponto de pauta, “Apresentação do Superintendente da Fundação Franklin Cascaes e 
agendamento de data para apresentação do relatório anual 2021 e o planejamento 2022”, a presidente 
Waleska explicou que hoje não foi possível a presença do Superintendente, mas que está confirmada a 
participação dele na próxima reunião ordinária que acontecerá na modalidade presencial;  
6. Em relação ao “Pedido de esclarecimentos sobre o IDCult”, Paloma manifestou que há um descaso da 
prefeitura em relação ao mapeamento do Setor Cultural. A plataforma não está mais operando e não há 
perspectiva de retomar o mapeamento. Rodrigo Rosa explicou que a plataforma foi tirada de operação 
devido à denúncia do MP pelo alto risco de furto de dados pessoais, por se tratar de uma plataforma aberta. 
Paloma argumentou que os levantamentos feitos pelas setoriais não foram considerados quando 
apresentados à Fundação e parece haver um descaso em relação à importância deste mapeamento. A 
Conselheira alertou que não há como fazer política pública de qualidade sem informações e que a Fundação 
precisa encontrar uma solução. Waleska colocou como encaminhamento a elaboração de um Ofício a ser 
encaminhado à Fundação Franklin Cascaes solicitando informações e quais as providências estão sendo 
tomadas para retomada do mapeamento do Setor Cultural.  
7. Sobre o próximo ponto da pauta “Pedido de esclarecimentos sobre a Denúncia no Ministério Público em 
relação às condições do teatro da Ubro”, Diana explicou que se trata de coisas distintas. Uma situação é a 
Denúncia ao MP sobre o cumprimento do Plano Municipal de Educação e transparência na gestão das 
informações e outra são as informações sobre a reforma do Teatro da Ubro. Sobre o Teatro, Simone da FFC 
informou que está em tramitação o processo de melhorias e que já existe uma verba destinada para isso. 
Waleska solicitou que a Comissão de Equipamentos Culturais assuma a responsabilidade de acompanhar 
esta questão, bem como atualizar os conselheiros com informações a respeito disto. Sobre o Documento 
que vinha sendo elaborado na gestão anterior com intenção de formalizar uma Denúncia junto ao MP, 
Diana explicou que o documento estava em elaboração que apontava uma série de questões, entre elas, 
falta de transparência e descumprimento do Plano Municipal. Rodrigo e Waleska disseram que a mesa 
diretora examinou o documento da gestão anterior e conversou com a presidente anterior, mas que o 
documento precisa de uma revisão mais cuidadosa em relação aos dados e informações apresentadas. 
Ficou decidido que esta questão será repassada à Comissão de Legislação para que possa retomar o 
trabalho.  
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8. Por fim, o último ponto da pauta, “Pedido de Esclarecimentos sobre o Edital do Fundo Municipal de 
Cultura e do Festival Isnard Azevedo”, Simone informou que o projeto está no MinC e que está tudo sendo 
encaminhado para que o Festival aconteça este ano. Provavelmente será diferenciado dos anos anteriores 
de modo a incluir não só o Teatro, mas também outras linguagens artísticas. 
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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