
Ata da 2ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 2 de dezembro de 2014 – 
Centreventos Cau Hansen. 
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 
na sala de reuniões da Fundação Cultural de Joinville, SC, realizou-se a 
segunda reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de 
Joinville (CMPC-Jlle/Gestão 2014-2016), conforme convocação da diretoria, 
Presidente Maycon dos Santos e Vice-Presidente Denis Fernando Radun, para 
tratar da seguinte ordem do dia: 1) aprovação das minutas do Contrato do 
Instituto Festival de Dança de Joinville - IFDJ; 2) Apresentação da aferição 
das Metas do PMC pela FCJ. 3) Eleição da Comissão Temática Simdec e 
LOA. 4) Eleição de um representante do CMPC para o Conselho 
Consultivo da Rádio Joinville Cultural. 5)  Solicitações do conselheiro 
Édson Schubert: Mais Educação, Museu da Dança, Prazo do SIMDEC e 
Pauta do Juarez Machado. 6)  Aprovação da recomendação do CMPC em 
relação a LOT. 7)  Aprovação do calendário das reuniões ordinárias do 
CMPC, sugestão de serem mensais e com a participação do vice 
presidente; com reuniões de 2 horas. 8.  Assuntos Gerais. O Presidente 
Maycon iniciou o expediente com as justificativas de ausência dos conselheiros 
Taiza Moraes, Sandra Guedes, Carla Reis, Leonel Camasão e Marco Aurélio. 
Em seguida, foi submetida à plenária, a ata referente à 1ª. reunião 
extraordinária, a qual foi aprovada. A ata da 3ª reunião extraordinária, após 
algumas considerações, também foi aprovada. O conselheiro Édson Schubert 
solicitou a retirada da declaração do seu voto na referida ata. Denis Radun 
esclareceu que, para constar obrigatoriamente o voto nominal na ata, é preciso 
haver a solicitação de no mínimo oito conselheiros. O presidente solicitou à 
Guilherme Gassenferth a publicação dos convênios estaduais e federais no site 
da Fundação Cultural. Também informou que a publicação das moções e 
recomendações está tramitando no Sistema Eletrônico de Informações. A 
respeito do SMIIC, Guilherme Gassenferth justificou a ausência da resposta, 
que iria ser redigida juntamente com o conselheiro Édson Schubert, devido à 
falta de tempo. Também houve a informação de que a emenda do executivo, 
referente o aumento de recursos para a Fundação Cultural, foi aprovada pela 
Câmara de Vereadores. O Presidente iniciou o primeiro item da pauta, análise 
da minuta do contrato firmado entre a Fundação Cultural e o Instituto Festival 
de Dança, alterado de dois para cinco anos de vigência. O Conselho sugeriu ao 
IFDJ que sempre utilize o nome completo "Festival de Dança de Joinville". 
Estavam presentes nesta reunião Karim e Gisele, funcionárias do Instituto. O 
contrato foi aprovado. O item dois, da pauta, foi apresentado por Guilherme 
Gassenferth, Gerente da Fundação Cultural, o qual informou a atual situação 
de cada meta, de curto prazo, do PMC. O presidente e vice-presidente 
esclareceram que as deliberações, necessárias ao resultado apresentado pela 
Fundação Cultural, serão feitas somente nos fóruns setoriais. A plenária 
solicitou uma nova análise das metas, de médio e longo prazo, para o inicio do 
próximo ano, em fevereiro e abril respectivamente. Os conselheiros Denis 
Radun e Marcelo de Mello salientaram a importância da existência dos 
indicadores culturais para a próxima aferição do status das metas. Arno 
Kumlehn indagou a respeito da metodologia utilizada para a referida análise. 
Guilherme respondeu que foi analisado de acordo com a sua visão em 
conversa com os responsáveis por cada meta. O encaminhamento do 
presidente foi o seguinte: que o material ora apresentado seja compartilhado 



com todos os conselheiros, contendo a perspectiva até 2016. No item três 
houve a votação e aprovação, por unanimidade, da fusão da Comissão 
Temática Simdec e LOA, isto é, incorporação do objeto LOA à Comissão 
Simdec; e eleição dos novos membros que completarão a Comissão, ficando 
composta pelos seguintes conselheiros: Heidi Bublitz Schubert, Cristóvão 
Petry, Marcelo de Mello, Tiago Furlan, Gessonia Carrasco, Guilherme 
Gassenferth e Edson Schubert, estes dois últimos, eleitos nesta reunião. O 
quarto item tratou da eleição de um representante para o Conselho Consultivo 
da Rádio Joinville Cultural, e o eleito foi o conselheiro Marcus Vinicius 
Carvalheiro. No quinto item foram apresentados quatro ofícios pelo 
conselheiro Edson Schubert, o qual fez a leitura de cada um e solicitou que 
este conselho os encaminhe para a Fundação Cultural. Quanto ao ofício sobre 
o + Educação, Gessônia informou que a conselheira que representa a 
Secretaria de Educação, Monalise Agnes dos Santos e outros profissionais 
foram convidados para uma reunião sobre esta pauta, prepararam-se para a 
apresentação do Projeto, porém não foram ouvidos. Gessonia comentou que 
não houve respeito para com os profissionais da Secretaria de Educação. 
Edson Schubert disse que não lembra do ocorrido e verificará na gravação da 
reunião. Maycon salientou a importância do diálogo com aquela Secretaria. O 
vice-presidente sugeriu que as demandas trazidas pelo conselheiro Edson 
Schubert sejam encaminhadas pela setorial ou pelo representante do setor, 
lembrou que o Conselho se manifesta por meio de moções, recomendações, 
resoluções e proposições. Edson comentou sobre a transversalidade dos 
temas e Denis fez alguns esclarecimentos a respeito.  Guilherme lembrou que 
dois desses ofícios podem ser respondidos nesta reunião, já que constam em 
ata. A plenária entendeu que os dois ofícios restantes (programa + Educação e 
acesso ao orçamento e gastos da Fundação Cultural) devem ser 
encaminhados pelo conselheiro Edson. Após algumas discussões, foi dado o 
encaminhamento pelo presidente: que os ofícios sejam encaminhados, por 
Edson Schubert, a todos os conselheiros e estes, por sua vez, farão suas 
manifestações e desejos de o assinarem juntamente com o representante do 
setor.  A respeito do ofício sobre o museu da dança, a conselheira Gessonia 
Carrasco informou que foi criada preliminarmente uma comissão, por meio de 
Portaria, para pensar o museu da dança. Disse que em reunião ocorrida em 
setembro, foram levantados alguns questionamentos sobre o local a ser 
implantado e os recursos a serem utilizados, também sobre a necessidade de 
ampliação dessa comissão. Gessonia citou o grande acervo do Instituto 
Festival de Dança e a biblioteca do Bolshoi sem acesso ao público. Guilherme 
lembrou que o Presidente da Fundaçao Cultural, Rodrigo Coelho, solicitou a 
participação de dois membros do Conselho para fazerem parte dessa 
comissão. Gessonia informou ainda que Rodrigo Coelho  está à procura de um 
local para este fim, enquanto isso a comissão aguarda a retomada das 
discussões. O questionamento sobre a pauta do Teatro Juarez Machado foi 
respondido pelo conselheiro Guilherme Gassenfert o qual explicou que há uma 
comissão, composta por membros do Convention Bureau, Fundação Turística, 
Fundação Cultural, Felej e Secretaria de Comunicação. As reservas são 
submetidas a essa Comissão, que analisa os critérios de seleção, em caso de 
conflito de datas. Foi sugerido pela conselheira Fabrícia a criação de um edital, 
como acontece em teatros de grandes cidades. Guilherme informou que já foi 
discutida a necessidade de critérios definidos formalmente e que esse 



documento será submetido à Procuradoria Geral do Município até março do 
próximo ano, com tempo hábil para sua implantação em dois mil e dezesseis, 
com o entendimento de que os contratos são realizados com bastante 
antecedência. O presidente Maycon solicitou o cumprimento do prazo ora 
apresentado. Sexto item: o conselheiro Arno Kumlehn apresentou a minuta da 
Recomendação, em relação à LOT, a qual será encaminhada por este 
Conselho para o Presidente do Conselho da Cidade, Presidente do IPPUJ e o 
Prefeito. O secretário do Conselho da Cidade, conselheiro Clailton Breis, falou 
da importância da colaboração deste Conselho na construção da LOT, e 
lembrou que a maneira como é formatada é bem democrática, porém sujeita à 
falhas humanas e, por fim, corroborou a recomendação apresentada. Após as 
colaborações, a Recomendação foi aprovada por unanimidade. Sétimo item, 
votação do novo calendário de reuniões para 2015. Acolhendo algumas 
solicitações e após algumas sugestões, foram votados dois novos horários 
para as reuniões, que a partir de 2015 serão mensais e com duração de duas 
horas: Primeira opção, 2ª feira - das 19 às 21 horas; segunda opção - 5ª feira - 
das 19 às 21 horas. Venceu a primeira opção. O presidente fez o 
encaminhamento, solicitando à secretaria que envie o calendário de reuniões 
de 2015 a todos os conselheiros. Sem mais nada a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, que foi 
secretariada por Janaina Alves, que lavra essa ata e assina a lista de presença, 
anexa, juntamente com os conselheiros presentes. 


