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Aos quatro de julho 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/dX-IZs4bJjQ e https://youtu.be/5DKMay-kxlI) e 
teve  como pauta:  1. Aprovação da ata da assembleia ordinária de 02 de maio; 2.Fundo Municipal de 
Cultura; 3. Apresentação da REDE de Economia Criativa de Fpolis; 4. Comissão Técnica da Cotesphan; 5. 
Audiências com o prefeito (Setorial do Hip Hop e Setorial do Patrimônio); 6. Monitoramento do Plano 
Municipal de Cultura e Comissão para continuidade do documento de denúncia de irregularidades na 
execução do Edital Aldir Blanc; 7. Critérios para divulgação nas redes sociais do CMPC; 8. Leitura e 
aprovação do Ofício a ser encaminhado à FFC sobre o Mapeamento Cultural. Estiveram presentes os 
conselheiros: Verônica, Paloma Bianchi, Rodrigo Rosa, Jucimara Costa Wachholz, Samara Hartt da Fonte 
Hirose, Adriana Rosa, Luis Guilherme Trevisani, Rodrigo Cantos Savelli Gomes, Juliano Tibola, GABRIEL 
VILLAS BOAS CAMARGO, Danilo da Silva de Mello, , Simone Harger, Alexandre Peres de Pinho, Rui Stanzani 
Lapa, Juliano Ventura, Arthur Gomes, Thomas Dadam, Marcio José Momesso, Bianca Kaizer de OIiveira, 
Suzana de Souza, Taty Américo, Noemi Hilda da Silva Leal, Nanci Zart, Cristiane Pedrini Ugolini, Maçan 
Guedes, Emanuel. Membros externos:  Cristina Villar de Souza; Alexandra Klen (Coletiva Ilha Movediça, 
Setorial de Dança); Alice Franz  Justificaram a ausência:  Reonaldo Manoel Gonçalves, Claudia Hickenbick. 
 
I -  Informes Gerais:  
1. Rodrigo Rosa, integrante da comissão de Cultura Açoriana da FFC, realizou um breve informe sobre o 
andamento dos trabalhos na respectiva comissão. Solicitou aos conselheiros do CMPCF sugestões de 
atividades a serem realizadas. Emanuel sugeriu uma farinhada. 
2. Luis, presidente da Comissão de Legislação, solicitou a socialização dos relatórios que estão sendo 
realizados pelo grupo para discussão na próxima reunião. Ficou acordado que serão encaminhados por e-
mail e grupo de whatsapp. 
3. Adriana, presidente da comissão de Equipamentos Culturais, fez um breve informe sobre o andamento 
dos trabalhos na respectiva comissão. Indagou sobre os procedimentos para solicitação de informações à 
FFC, se é necessário que tudo passe pela mesa diretora e assembleia. Waleska informou que solicitações 
de informações a comissão pode solicitar diretamente aos órgão responsáveis e que a Secretária Executiva 
do CMPCF está à disposição para encaminhar os pedidos pelo e-mail do conselho. Se faz necessário 
aprovação da diretoria e assembleia geral quando se trata de moções, notas de repúdio, proposições de 
ações ou normativas.  
4. Samara, presidente da comissão de comunicação, fez um breve informe sobre o andamento dos 
trabalhos na respectiva comissão. Colocou que a comissão gostaria de discutir em assembleia os critérios 
para divulgação nas redes sociais. Waleska disse que o tema está na pauta, mas que poderia ser antecipado 
para agora. A comissão de comunicação propõe que o feed de notícias seja para informações sobre 
atividades do conselho e sobre política cultural, mas que os stories possam ser utilizados para divulgação 
de eventos públicos ou gratuitos. Cris argumentou que esse critério pode ser excludente, pois há eventos 
financiados com recurso público mas que cobram valores acessíveis. Paloma indicou que a Comissão 
divulgue nas redes sociais as ações do CMPC para a sociedade saber o que estamos fazendo.  
5. Taz Assunção informou que está acontecendo uma forte campanha para derrubar o veto presidencial 
das Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, as quais serão votadas no dia seguinte na Câmara de Vereadores e 
solicitou apoio do CMPCF. Waleska solicitou que a Comissão de Comunicação divulgue nas redes sociais e 
pediu a todos os conselheiros que se posicionem e divulguem amplamente esta iniciativa. 
6. Diana questionou sobre o recurso financeiro recebido pela Camerata de Florianópolis no valor de cerca 
de 500 mil reais, sem passar por edital e livre concorrência. Pediu ao conselho que solicitasse 
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esclarecimentos aos orgãos responsáveis. Como se trata de uma verba de âmbito Estadual, ficou acordado 
que o CMPCF irá encaminhar um ofício ao Conselho Estadual de Cultura com solicitação de informações.  
I – Ordem do dia e encaminhamentos: 
1. Passou-se então para ordem do dia, a “Aprovação da ata da assembleia ordinária de 02 de maio”. Luciana 
abriu para considerações e a Ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes;   
2. Em seguida, passou-se para o segundo ponto da pauta: "Fundo Municipal de Cultura”.  Cris pontuou que 
o atraso beira o limite da inviabilidade de execução do edital e que a Fundação já deveria estar até mesmo 
providenciando o próximo edital, mas até agora não conseguiu nem executar do ano passado. Cris sugeriu 
que o contato deveria ser direto com o prefeito, como aconteceu na última vez, pois não é mais 
competência da FFC, mas sim do setor administrativo da prefeitura. Indicou também que a pressão nas 
redes sociais ajudou bastante nas outras vezes a acelerar os processos da prefeitura. Diana sugeriu fazer 
uma denúncia ao MP.  Waleska disse que foi encaminhado o ofício que devemos esperar o prazo de 7 dias. 
Caso não tenhamos retorno ou a resposta seja insatisfatória, iremos pressionar nas redes sociais e 
conversaremos sobre demais providências. 
3. O próximo ponto de pauta foi a “Apresentação da REDE de Economia Criativa de Fpolis”. A conselheira 
Adriana pediu autorização para que as próprias representantes da REDE apresentem na próxima reunião 
ordinária. A presidente concordou e ficou acordado que será ponto de pauta da próxima reunião.  
5. Sobre o quinto ponto de pauta, “Comissão Técnica da Cotesphan”, a conselheira Simone Harger disse 
que até agora não houve retorno das demandas protocoladas em ofício ao CMPFC. No dia 21 de julho foi 
publicado um novo decreto que desconsiderou as reivindicações já apresentadas. Solicita com urgência 
uma reunião com o prefeito e presidente do IPUF para tratar as reivindicações sejam atendidas, entre elas:  
1) reuniões mensais da COTESPHAN; 2) paridade nas suas representações; 3) que seja incluída a 
representação do CMPCF, através desta Setorial do Patrimônio Cultural. Ficou acordado que a Comissão do 
Patrimônio Cultural irá encaminhar um ofício ao CMPCF que o entregará em mãos ao prefeito. 
6. Em relação ao item da pauta “Monitoramento do Plano Municipal de Cultura e Comissão para 
continuidade do documento de denúncia de irregularidades na execução do Edital Aldir Blanc”, a mesa 
diretora sugeriu aos conselheiros desmembrar o assunto em duas comissões: uma para o monitoramento 
do Plano Municipal e outra para continuidade da denúncia por falta de transparência no Edital Aldir Blanc, 
sendo que este último assunto, ficaria a cargo da comissão de Legislação e, para o primeiro, seria criada 
uma nova comissão. Os conselheiros concordaram e ficou acordado então a criação da Comissão de 
Monitoramento do Plano Municipal de Cultura, composto por Luiz Trevisani, Maçan Guedes, Cristina Villar 
e Rodrigo Cantos.  
7. Por fim, passou-se para o último ponto da pauta: "Leitura e aprovação do Ofício a ser encaminhado à FFC 
sobre o Mapeamento Cultural”. O ofício foi lido pela vice-presidente Paloma e aprovado por unanimidade 
pelas/os conselheira/os.   
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.  

 
 

 
 Waleska Regina Becker Coelho de 

Franceschi 
Presidente – CMPCF  

 

 
Paloma Bianchi 



 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE 
FLORIANÓPOLIS 

ATA N.07/2022 - ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 

 

 

Vice-Presidente – CMPCF  
 

 
Rodrigo Cantos Savelli Gomes 
Primeiro Secretário - CMPCF 

 
 

 Marcelo Calazans Ribeiro 
 Segundo Secretário - CMPCF 

 
 

Luciana de Albuquerque Moritz 
Secretária Executiva - CMPCF

 

 

 


