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Ata da 3ª Reunião Extraordinária do CMPC Joinville, 25 de novembro de 2014 – 1 
Centreventos Cau Hansen. 2 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na 3 
sala 01 do Centro de Convenções Alfredo Salfer, em Joinville, SC, realizou-se a terceira 4 
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville (CMPC-5 
Jlle/Gestão 2014-2016), conforme convocação da diretoria, Presidente Maycon dos 6 
Santos e Vice-Presidente Denis Fernando Radun, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) 7 
Posicionamento do CMPC em relação à Lei de Ordenamento Territorial - LOT. 2) 8 
Demandas do setor de Museus e Espaços de Memória: a) moção de alerta sobre a 9 
implantação do Museu do Ferro de Passar; b) recomendação de revogação do decreto 10 
que criou a Comissão de Voluntários do MNIC; c) moção de alerta sobre a restauração da 11 
sede do MASJ, por provocação da Sociedade Brasileira de Arqueólogos da Região Sul;  12 
3) Posicionamento da mesa em relação a fusão entre a comissão temática SIMDEC e 13 
LOA. 4) Solicitações do conselheiro Edson: Mais Educação, Museu da Dança, Prazo do 14 
SIMDEC e Pauta do Juarez Machado. 5)  Eleição representante do CMPC para conselho 15 
da rádio Joinville Cultural. 6) Assuntos gerais. O Presidente Maycon agradeceu a 16 
presença de todos e iniciou o expediente com as justificativas de ausência dos 17 
conselheiros Adriano Lopes, Alvir Schneider, Marcos Ruck, Jura Arruda, Marcelo Mello, 18 
Pierre Porto, Leonel Camasão, Denis Radun, Ebner Gonçalves e o comunicado sobre o 19 
desligamento da conselheira Dolores Tomaselli. Em seguida, foi submetida à plenária, a 20 
ata referente a 2ª reunião extraordinária, com alguns ajustes a ata foi aprovada. Na 21 
sequência, o posicionamento da FCJ com relação ao Sistema Municipal de 22 
informação e Indicação Cultural - SMIIC foi relatado por Guilherme Gassenferth, o qual 23 
sugeriu a criação de um grupo de trabalho para validar o programa. Edson lembrou que 24 
na última Conferência, alguns conselheiros comprometeram-se em analisar o programa; 25 
portanto entrará em contato com o Guilherme, na FCJ,e formalizarão o assunto para a 26 
próxima reunião. Quanto à publicação das moções e recomendações, Guilherme 27 
Gassenferth informou que já é possível esta ação no sistema, e solicitou ao Presidente 28 
que cadastre seu login e senha, na Secretaria de Planejamento, para que possa assinar 29 
os documentos eletronicamente. Referente à emenda na LOA, o Presidente informou 30 
que foi positiva a solicitação do aumento de recursos para a cultura, conforme o protocolo 31 
que acompanhou na Câmara de Vereadores e enviará, a todos os conselheiros, a 32 
emenda proposta pelo executivo, que recebeu, do Secretário de Finanças. Quanto aos 33 
ofícios, de nomeação dos conselheiros, estão sendo encaminhados pela secretaria. O 34 
Presidente informou sobre a situação do GT Medalha de Mérito Cultural, o processo foi  35 
desenvolvido pelo GT e está a cargo da FCJ para sua execução. O presidente passou a 36 
palavra para o conselheiro Arno, que iniciou o primeiro item da pauta, fazendo uma 37 
apresentação sobre a Lei de Ordenamento Territorial – LOT. Encaminhamento: O 38 
conselheiro Arno Kumlehn ficou de redigir uma minuta de uma recomendação a ser 39 
encaminhada ao Conselho da Cidade, IPPUJ, Câmara de Vereadores e Prefeito e passar 40 
para as conselheiras Gessônia Carrasco, Sandra Guedes e Juliana Bender para 41 
colaborarem com a redação. A referida minuta será trazida para a próxima reunião .O 42 
segundo ponto de pauta, as demandas do setor de Museus e Espaços de memória, 43 
foram explanados pela conselheira Sandra Guedes. Item a) moção de alerta sobre a 44 
implantação do Museu do Ferro de Passar; após a leitura da proposta, a conselheira 45 
Gessonia esclareceu algumas informações equivocadas pela imprensa, dizendo que se 46 
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tratava apenas de uma exposição e inclusive de que este museu é particular.Sandra 47 
Guedes questionou porque essas informações não foram apresentadas no Fórum, já que 48 
a conselheira Gessonia estava presente ao mesmo. Gessonia comentou que, durante o 49 
fórum, não foi questionada sobre o tema. Encaminhamento: o presidente submeteu a 50 
moção para votação, a qual foi aprovada com sete (7) votos a favor e quatro (4) contra. 51 
Item b) recomendação de revogação do decreto que criou a Comissão de 52 
Voluntários do MNIC; alguns conselheiros fizeram alguns esclarecimentos. Gessonia, 53 
Guilherme e Dilney colocaram a importância da homenagem prestada através do Decreto 54 
nº 23.019, a todas as pessoas que, na década de 60, se dedicaram e foram fundamentais 55 
para a existência do museu; e que o decreto apenas foi equivocado na sua redação, 56 
também explicaram que esta Comissão não conflita com a Associação. Sandra Guedes 57 
explicou a intenção da recomendação, dizendo que o fórum questionou a legalidade do 58 
Decreto. Salientou que a recomendação não teve caráter pessoal contra as pessoas 59 
nomeadas, às quais todos têm grande respeito, mas que o Decreto, segundo 60 
entendimento do Fórum, conflita com as legislações atuais sobre gestão de museus no 61 
Brasil. Não viu problemas em se dar outra redação para o Decreto, desde que seja um 62 
documento que apenas faça uma homenagem às pessoas citadas e que não fira a 63 
legislação vigente. Cristóvão Petry comentou sobre a falta de clareza nas discussões, 64 
mas que percebia claramente que se tratava de lutas de poder. O Conselheiro Marcus 65 
Carvalheiro salientou que se tratava de uma demanda de um fórum específico e que não 66 
cabia ao Conselho modificar o teor do documento, mas sim apoiá-lo ou não.  e Arno 67 
Kumlehn colocou sua experiência como membro da comissão, na década de 90 e 68 
também não vê nenhum conflito entre o decreto e a associação. Dilnei Cunha leu o 69 
Decreto na íntegra, ficando claro aos presentes que o mesmo dá atribuições aos 70 
nomeados, não se tratando apenas de uma homenagem. Salientou, ainda, que só ficou 71 
sabendo do Decreto após sua publicação. Encaminhamentos: o Presidente colocou duas 72 
propostas que surgiram das discussões: 1ª. propor uma nova recomendação de 73 
adequação do Decreto à legislação. 2ª. votar a recomendação do fórum. Após 74 
discussões, a recomendação foi submetida à votação: houve empate com quatro (4) 75 
votos; houve abstenção dos conselheiros Marco Aurélio, Arno Kumlehn. Com o voto de 76 
minerva, a recomendação foi aprovada. Esgotando-se o tempo previsto, ficaram algumas 77 
pendências para a próxima reunião e sem mais nada a tratar, o presidente agradeceu a 78 
presença de todos e deu por encerrada a reunião, que foi secretariada por Janaina Alves, 79 
que lavra essa ata e assina a lista de presença, anexa, juntamente com os conselheiros 80 
presentes. 81 


