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Ata da 3ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 2 de fevereiro de 2015 – Plenarinho da 
Câmara de Vereadores de Joinville. 
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às dezenove horas, no Plenarinho da 
Câmara de Vereadores de Joinville, SC, realizou-se a terceira 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) apresentação do Centro de Artes e 
Esportes Unificados de Joinville - CEU Aventureiro (por Mara Beatriz Souza, Vice-
Presidente do CEU). 2) Eleição dos membros da Comissão Organizadora da 5ª 
Conferência Municipal de Cultura. 3) Coleta das demandas para o curso para 
conselheiros e definição de datas para realização. 4) assuntos gerais. O Presidente iniciou 
o expediente com as justificativas de ausência; em seguida foi submetida à plenária a ata 
referente à segunda reunião ordinária, a qual foi aprovada sem ressalvas. Solicitou à Fundação 
Cultural a atualização do site com relação aos documentos do Conselho. Com relação ao 
processo de implantação do SMIIC, o conselheiro Guilherme Gassenferth informou que, por 
orientação de Rodrigo Coelho, este tema está sendo prioridade dentro da política cultural do 
município; que a etapa cadastral está finalizada junto ao setor de Tecnologia da Informação - 
TI, e será disponibilizada no site para o cadastramento de todos os agentes, bens e atores 
culturais do município; comenta que é um cadastro interligado ao Sistema Nacional - SNIIC; 
solicitou a colaboração dos conselheiros para o cadastramento em suas setoriais. Informou 
que, ultrapassando essa etapa, complementarão o sistema com as demais questões que o 
SMIIC demanda. O presidente deu por encerrada essa questão, no momento, considerando 
que o sistema precisa ser aprimorado constantemente. Guilherme Gassenferth lembrou ainda 
que esses formulários serão disponibilizados,  impressos, em manifestações culturais, museus 
e outros locais. O Presidente apresentou a tabela com a percentagem de frequência de todos 
os setores, lembrando da importância da participação de todos os conselheiros. O conselheiro 
Marcelo de Mello informou que já foi apresentado ao Conselho, o relatório da Comissão 
Temática Simdec 2014, encaminhada à coordenação do Sistema e que as medidas já foram 
adotadas, tanto para o mecenato quanto para o edital; que a nova Comissão irá retomar o 
tema. Pauta - item 1 - A gerente da Fundação Cultural, Mara Beatriz Souza, apresentou o CEU 
Aventureiro, a qual é responsável, informando que foi uma conquista daquela comunidade, que 
é vinculado ao Ministério da Cultura - MinC; que no mês de março pretende-se fazer a 
inauguração daquele espaço, tornando-o uma unidade da Fundação Cultural; que  o Centro 
possui de sete mil metros quadrados onde funcionam, o CRAS Aventureiro (Centro de 
Referência em Atendimento Social), a coordenação da Subprefeitura da região, um anfiteatro, 
uma biblioteca, pista de skate, quadra coberta; que toda a questão da utilização dos espaços 
do Centro será coordenada por um Comitê Gestor, de forma tripartite (membros do governo, 
sociedade organizada e sociedade civil); que foi construído com verbas do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento).Ressaltou que a comunidade é muito envolvida com os trabalhos 
do CEU; que foi aberto o edital para a licitação de compra dos materiais e equipamentos 
necessários; que será feita a reforma, de responsabilidade da Construtora/MinC; e manutenção 
pelo município, antes da inauguração do Centro, que desde o início dessa gestão o local vinha 
sendo utilizado pela comunidade. Mara explicou que, em setembro de 2014, o Ministério 
substituiu a Portaria anterior pela Portaria n° 95, para as cidades se adequarem, neste caso, à 
participação de membros do Conselho da Cultura e da Assistência, com a finalidade de 
referendarem todas as ações do CEU. Mara solicitou, em nome da Fundação Cultural, a 
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eleição de um membro que acompanhe o Comitê, participe das reuniões e repasse ao 
Conselho todas as informações referentes ao CEU. Também solicitou uma carta para 
referendar o trabalho realizado pelo Comitê. Informou que toda a documentação, como as atas 
das reuniões, listas de presença, fotos das oficinas, estão disponíveis a todos; informou que 
hoje existe um sistema chamado CEUs, na plataforma do MinC, que estará sendo alimentado 
pela equipe, a partir de agora. Cristóvão Petry reforçou que, na próxima eleição do Comitê 
Gestor, terá que ter a indicação de um membro do Conselho. A Conselheira Elaine Pereira 
Gonçalves foi eleita representante do CMPC para acompanhar o Comitê Gestor do CEU.  A 
mesa diretora informou que este Conselho, conforme o regimento, pode apresentar a minuta 
de uma recomendação, a ser aprovada na próxima reunião. Mara convidou a representante 
eleita a conhecer o equipamento e participar da próxima reunião; por fim Mara agradeceu o 
espaço lhe conferido. No quarto item da pauta foram eleitos, para compôr a Comissão 
Organizadora da 5ª Conferência Municipal, os conselheiros Guilherme Augusto Heinemann 
Gassenferth, Gessônia Leite de Andrade Carrasco, Maycon dos Santos, Denis Fernando 
Radun, Arno Ernesto Kumlehn e Edson Gellert Schubert. Por sugestão do conselheiro Marcelo 
de Mello, Denis Radun informou que poderá ser encaminhada uma proposição à Procuradoria 
Geral, a fim de que a mesma apresente ao CMPC um estudo sobre a questão do descompasso 
na data de posse dos conselheiros, eleitos nas conferências. O conselheiro Arno Kumlehn 
solicitou que a questão da revisão do regimento seja encaminhada à 5ª Conferência; pede 
também para registrar que este Conselho funciona melhor que o Conselho da Cidade, no qual 
também faz parte. O item três da pauta trata do curso para conselheiros; assunto que Denis 
Radun trouxe à tona informando que há algum tempo foi sugerido um curso que envolvesse as 
questões jurídicas do Conselho; que a proposta foi aceita em conjunto com a Fundação 
Cultural, Sociesc e CMPC; que está providenciando um projeto piloto para esta ação; que 
prioriza os conselheiros da cultura, porém, não limita a participação de quem tiver interesse em 
participar; e que terá certificação. Sugeriu que a aula inaugural seja anterior à pré-conferência, 
com a participação de um convidado do MinC ou do Conselho Nacional; também foi aceita a 
sugestão das aulas acontecerem aos sábados, pela manhã. Nos assuntos gerais, o 
conselheiro Guilherme Gassenferth informou a programação do Carnaval de rua; destacou 
que, este ano, essa manifestação cultural recebeu investimento também do governo estadual; 
informou ainda que a Fundação Cultural recebeu, da Biblioteca Nacional, a doação de dez mil 
livros para o Projeto Agentes de Leitura e biblioteca do CEU Aventureiro, selecionados pela 
própria Fundação; que parte deles poderão ser doados à bibliotecas que demonstrarem 
interesse. Lembrou que Joinville foi escolhida para ser a sede do 14° Encontro das 
Comunidades de Língua Alemã da América Latina; que na mesma época haverá o Encontro 
Econômico Brasil Alemanha; que a Fundação Cultural aproveitará o ensejo para reunir as 
entidades de cultura germânica da cidade e sugeriu uma pauta em relação ao assunto, em 
breve. O Presidente Maycon fez lembrar a respeito do aumento do orçamento para a cultura, e 
registrou seu pedido à Fundação Cultural de um aumento de 0,5% de recurso para o Simdec; 
também solicitou a retomada dos Pontos de Cultura e pediu mais funcionários para a Fundação 
Cultural, para atender a demanda. 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. 
 


