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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CMPC - Joinville, 21 de outubro de 2014 –    1 
Sala 01 do Centro de Convenções Alfredo Salfer - Centreventos Cau Hansen -2 
Joinville/SC. 3 
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala 4 
01 do Centro de Convenções Alfredo Salfer – Centreventos Cau Hansen, em Joinville/SC, 5 
realizou-se a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de 6 
Joinville (CMPC-Jlle/Gestão 2014-2016), conforme convocação da diretoria, Presidente 7 
Maycon Santos e Vice-Presidente Denis Fernando Radun, para tratar da seguinte ordem 8 
do dia: 1. Analisar e manifestar-se em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA), para 9 
garantir um acréscimo gradual no orçamento destinado à Fundação Cultural e ao Fundo 10 
Municipal de Incentivo à Cultura, conforme prevê a Meta 17 do Plano Municipal de 11 
Cultura; 2. Instituir Grupo de Trabalho para analisar o Regimento Interno; 3. Assuntos 12 
gerais. 13 
O presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville, Maycon Santos 14 
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, fez a leitura das justificativas de 15 
ausências e solicitou a aprovação da ata da reunião anterior. Foram feitas algumas 16 
pequenas correções e foi aprovada a ata. Em seguida, o presidente Maycon, fazendo a 17 
leitura dos pontos da pauta, solicitou a inclusão de pauta – Pontos de Cultura. Foram 18 
solicitadas inclusões de mais 3 (três) itens de pauta: Convênios, SMIIC e Secretariado do 19 
CMPC bem como a inversão na ordem dos pontos de pauta iniciando com o item 20 
Convênios. Inclusões aprovadas. O conselheiro e gerente de difusão cultural, Guilherme 21 
Gassenferth iniciou sua fala relatando que, assim como os representantes da sociedade 22 
civil do CMPC, os servidores da Fundação Cultural de Joinville ao saber da perda do 23 
convênio relacionado aos pontos de cultura, ficaram todos aborrecidos e perplexos com a 24 
notícia. Fez um relato de que desde 2010 não foi depositada a contrapartida e não se 25 
avançou nas tratativas deste convênio. Relatou que em 2013, primeiro ano da gestão 26 
atual da Prefeitura Municipal de Joinville, o governo se deparou com uma situação 27 
financeira precária nos cofres públicos municipais e por este motivo não houve avanço 28 
acerca da contrapartida municipal relativa ao convênio de pontos de cultura. Informou que 29 
a funcionária Mariana de Fuccio, coordenadora de projetos da FCJ, fez a revisão dos 30 
editais e enviou ao MinC em janeiro deste ano de 2014 e não foi encaminhada uma 31 
resposta por parte do MinC quanto à prorrogação do convênio sendo que, em outubro 32 
desse ano recebeu-se a resposta do cancelamento do convênio por falta do depósito da 33 
contrapartida. O conselheiro Edson Schubert fez um questionamento acerca do ofício do 34 
MinC que informa a reprovação do convênio e Guilherme respondeu que houve uma falha 35 
de comunicação da funcionária subordinada à coordenação de projetos, a qual não 36 
repassou o documento à coordenadora do setor e que esta funcionária já foi transferida 37 
de setor dentro da Fundação Cultural. Guilherme relatou também que não houve nenhum 38 
depósito de contrapartida relativo ao convênio de pontos de cultura na gestão passada 39 
nem na gestão atual, porém com relação aos outros 4 (quatro) convênios vigentes foram 40 
depositadas as respectivas contrapartidas com exceção do convênio dos pontos de 41 
cultura bem como informou que será encaminhado um documento ao MinC solicitando um 42 
novo convênio para os pontos de cultura. O conselheiro Edson questionou o cumprimento 43 
da Lei no que se refere à dotação orçamentária da Fundação Cultural, Lei esta que foi 44 
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aprovada na Câmara de Vereadores e que deve servir de base para as negociações e 45 
exigências do setor cultural frente à destinação correta dos recursos do município. O 46 
presidente Maycon propôs o encaminhamento de uma Moção de Pesar pela perda dos 47 
Pontos de Cultura ao Gabinete do Prefeito, Secretaria da Fazenda e Fundação Cultural 48 
de Joinville e o conselheiro Edson sugeriu um encaminhamento de pedido de informação 49 
pelo motivo de não ter sido realizado o depósito da contrapartida para a Secretaria da 50 
Fazenda do município. Maycon questionou Guilherme acerca dos outros convênios e 51 
Guilherme respondeu que os 4 (quatro) convênios são: Agentes de Leitura, Arqueologia, 52 
Mais Espaço Mais Cultura do bairro Vila Nova e o Fundos de Direitos Difusos que está 53 
sendo aplicado no Museu de Imigração e Colonização. Guilherme e Mariana discorreram 54 
sobre a finalidade e funcionamento de cada um deles. O conselheiro Marcelo Mello 55 
solicitou para que fosse trazida para as reuniões do CMPC uma tabela com a situação 56 
atualizada dos projetos e convênios vigentes da Fundação Cultural e inclusive para que 57 
sejam disponibilizados no site da fundação. Dando sequencia à reunião, o presidente 58 
Maycon fez a leitura da Moção de Pesar referente à perda do convênio dos pontos de 59 
cultura e a medida que foi feita a leitura foram feitas as algumas correções e inclusões no 60 
texto do documento. Moção aprovada. Passando ao próximo item de pauta, inverteu-se o 61 
item Secretariado do Conselho, pois o conselheiro Guilherme informou que precisaria sair 62 
mais cedo da reunião. Guilherme relatou que a Fundação Cultural está tendo dificuldades 63 
para preencher o posto, pois a secretária Luciane Piai solicitou desligamento da secretaria 64 
do CMPC, porém apesar de que se respeite esse pedido, por enquanto Luciane ainda 65 
detém o secretariado do CMPC até que se resolva e se encontre uma pessoa para 66 
substituí-la. O presidente Maycon reiterou de que é importante definir a pessoa que vai 67 
secretariar o CMPC o mais rápido possível porque irá se iniciar uma temporada de Fóruns 68 
Setoriais do Conselho, além de todas as demandas que são inerentes ao CMPC de uma 69 
reunião para outra. A conselheira Heidi Schubert questionou acerca do arquivo dos 70 
documentos do Conselho e Guilherme respondeu sua pergunta relatando que os 71 
documentos do CMPC ficam armazenados em pastas ou arquivos físicos bem como em 72 
uma plataforma de rede nos computadores da Fundação Cultural. Após algumas 73 
inversões de pontos de pauta, passou-se ao primeiro item de pauta Analisar e manifestar-74 
se em relação à Lei Orçamentária Anual (LOA), para garantir um acréscimo gradual no 75 
orçamento destinado à Fundação Cultural e ao Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, 76 
conforme prevê a Meta 17 do Plano Municipal de Cultura e o presidente Maycon informou 77 
de que houve um decréscimo no percentual de recursos destinados à cultura, o que vai 78 
contra o que prevê o que está em lei, até porque várias ações do Plano Municipal de 79 
Cultura necessitam de recursos para que sejam cumpridas. O conselheiro Edson 80 
Schubert afirma que a Fundação Cultural deve fornecer informações para que seja 81 
montada a LOA ou para que quando a FCJ montar uma compilação de informações que 82 
vai dar suporte à LOA que seja enviada para o Conselho para que seja analisado em 83 
conjunto. A conselheira Heidi questionou acerca da preparação ou conhecimento dos 84 
coordenadores da Casa da Cultura quanto ao planejamento financeiro para a manutenção 85 
do equipamento cultural (móveis e utensílios, instrumentos etc.) do local. Solicitou um 86 
esclarecimento acerca do assunto para a próxima reunião. O conselheiro Marcelo Mello 87 
fez um questionamento de que foi solicitado pelo Conselho para que houvesse um retorno 88 
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de um responsável pela área financeira da Fundação Cultural de algum tipo de 89 
demonstrativo ou rascunho da LOA para que fosse apresentado ao CMPC e que este 90 
pedido não foi atendido. O conselheiro Leonel Camasão fez uso da palavra e solicitou que 91 
seja feito um resgate histórico do recorrente descumprimento do orçamento previsto em 92 
lei destinado à área cultural e que seja encaminhado ao Ministério Público um termo de 93 
ajuste de conduta bem como propôs a produção de uma pauta de reivindicações com as 94 
solicitações e interesses por parte do CMPC a ser levada à Câmara de Vereadores. 95 
Maycon propõe o encaminhamento de um documento de recomendação aos vereadores. 96 
Maycon propõe também o encaminhamento de um documento de recomendação ao 97 
Gabinete do Prefeito, Secretaria da Fazenda e Câmara de Vereadores do município para 98 
o cumprimento da Meta 17 do Plano Municipal de Cultura bem como ao Ministério 99 
Público. Maycon solicita para que todos compareçam à Câmara de Vereadores para fazer 100 
pressão no dia da votação da LOA. O conselheiro Edson propôs a criação de um Grupo 101 
de Trabalho para estudar e entender melhor a LOA, porém não havia mais quórum na 102 
reunião para poder votar a criação do GT. O ponto de pauta SMIIC ficou adiado para uma 103 
próxima reunião pelo motivo de não haver mais quórum. Em seguida, a reunião 104 
prosseguiu com os Assuntos Gerais. A conselheira Sandra Guedes, representando o vice-105 
presidente Denis Radun, informou a todos de que no sábado anterior à reunião foi 106 
realizado o Fórum de Museus e Espaços de Memória, porém não houve quórum para 107 
poderem eleger os representantes da sociedade civil e do poder público para o Conselho 108 
Gestor do Sistema Municipal de Museus, portanto foi agendado outro Fórum para o dia 01 109 
de Novembro e solicita ajuda para a divulgação do Fórum. O conselheiro Marcelo de 110 
Mello sugeriu que fosse deliberado um tempo limite de duração para cada item de pauta 111 
para a reunião ficar mais produtiva. Por fim, Maycon parabenizou todos os organizadores 112 
e artistas que participaram do evento Ocupacidadela e registrou que o evento foi um 113 
sucesso apesar de ter sido realizado sem recursos financeiros. Sem mais nada a ser 114 
tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião que 115 
foi secretariada por Marcelo Rizzatti que lavra esta ata e assina a lista de presença, 116 
anexa, juntamente com os conselheiros presentes. 117 


