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Ata da 4ª Reunião Extraordinária do CMPC - Joinville, 2 de março de 2015– Plenarinho da 
Câmara de Vereadores de Joinville. 
Aos dois dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezenove horas, no Plenarinho da 
Câmara de Vereadores de Joinville, SC, realizou-se a quarta reunião extraordinária 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) Recomendação do Centro de Artes e 
Esportes Unificados de Joinville - CEU Aventureiro. 2) Análise e deliberação em relação 
à terceira reforma administrativa, anunciada pelo Prefeito Udo Döhler. 3) Assuntos 
Gerais. O Presidente Maycon dos Santos iniciou a reunião fazendo a leitura do artigo primeiro 
do Regimento Interno do Conselho Municipal de Política Cultural, que trata do papel do 
Conselho nos termos da Lei 6.705, de 11 de julho de 2010, para uma reflexão. Assuntos do 
expediente: Ata da 3ª reunião ordinária submetida à plenária e aprovada sem ressalvas. 
Maycon dos Santos solicitou o registro das pendências, a saber, a atualização da tabela com a 
situação de todos os convênios estaduais e federais, no site da Fundação Cultural (FCJ). O 
Vice-Presidente, Denis Radun, apresentou a Resolução n° 11, a qual instituiu a Comissão 
Organizadora (CO) da 5ª Conferência Municipal de Cultura de Joinville, a qual foi aprovada 
pela plenária. Maycon dos Santos ressaltou que, ao contrário do que havia informado na 
reunião anterior, não haverá Conferência Nacional em 2015, esta acontece no intervalo de 
quatro em quatro anos, sendo assim sua realização ocorrerá no ano de 2017. Dênis Radun 
esclareceu que a Comissão Organizadora da Conferência tem autonomia para liderar os 
trabalhos sem a necessidade de aprovação pela plenária. Maycon dos Santos também solicitou 
à FCJ que envie por escrito o status de algumas demandas tratadas na reunião anterior, a 
saber - Aumento do recurso do Simdec para 2,5%, conforme prev~e a meta 18 do PMC; 
retomada do processo de convênio dos Pontos de Cultura; e informações em relação aos 
processos de contratação de espetáculos, uso e ocupação do TJM. Iniciando a ordem do dia, 
o Vice-Presidente, Denis Fernando Radun, solicitou à Conselheira Elaine Gonçalves um 
pequeno relato do que percebeu na ocasião de sua visita ao CEU Aventureiro, com relação ao 
resultado das oficinas e da mobilização social, fornecendo assim subsídios à redação final da 
Recomendação do Conselho com relação ao CEU. A Conselheira fez o relato, destacando os 
vários problemas estruturais; percebeu que a carência da comunidade é basicamente com 
relação ao espaço físico. Salientou que as oficinas de mobilização foram ótimas; que a 
comunidade apropriou-se daquele espaço e o resultado foi a cobrança pela estrutura 
apropriada para as manifestações culturais da região. Mara Beatriz Souza colaborou, 
comentando que a equipe de Cristóvão Petry foi muito competente no trabalho feito com 
aquela comunidade; informou ainda que a empresa responsável pela construção do 
equipamento fará as adequações necessárias e que a Prefeitura já iniciou o processo de 
licitação a fim de equipar o local. O encaminhamento da mesa, para a conclusão da 
recomendação, foi pela metodologia de aprovação por meio de plenária virtual, por 
sugestão de Dênis Radun. Seguindo a pauta, o Presidente Maycon dos Santos explanou a 
respeito do que foi anunciado pelo Prefeito em entrevista à imprensa, referente à terceira 
reforma administrativa, qual seja, a junção das áreas da cultura, esporte e turismo em uma 
única secretaria; Maycon mostrou sua perplexidade com relação a declaração do Prefeito. 
Propôs uma reunião com a manifestação do Prefeito. Já a sugestão do Vice-Presidente 
Denis Radun, não seria um pleito para retratação e sim o encaminhamento de uma Moção de 
Alerta, elencando a necessidade de respeito ao Plano Municipal de Cultura, à adesão ao 
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Sistema Municipal de Cultura e ao próprio Plano Nacional de Cultura. O Presidente da 
Fundação Cultural, Rodrigo Coelho, em seu posicionamento esclareceu que não se trata 
de um projeto, apenas uma idéia lançada pelo Prefeito; disse que a idéia será 
amadurecida com a comunidade e áreas envolvidas, porém não os impede de discutí-la 
durante a reunião, pois ficará registrado em ata. Salientou ainda que, no momento em 
que houver um projeto, este será trazido para discussão neste Conselho. Os conselheiros 
Marcus Carvalheiro, Pierre Porto, Alvir Arno Ernesto Kumlehn, Edson schubert, artistas e 
outros agentes culturais presentes manifestaram-se contrários à idéia do Prefeito, 
demonstrando preocupação acerca da maneira como vem sendo tratado o tema pelo poder 
executivo. Após discussões, levantou-se que o Plano Municipal de Cultura traz, em uma de 
suas metas, a criação de uma Secretaria de Cultura. Nessa hora a discussão tomou outro rumo 
e decidiu-se por conferir o Plano e continuar a discussão na próxima reunião, que acontecerá 
no dia seis de abril.  Nos assuntos gerais, registrou-se a solicitação, por parte da Sra. Norma, 
da Confraria dos Escritores, pela criação de uma biblioteca especializada na lingua alemã, e 
também a disponibilização de uma pessoa especialista em alemão gótico. Também ficou 
registrado que Juliana Bender declinou do seu papel de Conselheira e fora chamado um 
fórum específico para nova eleição, pois Solange Simas também declinou para candidatar-se 
novamente à suplência. Edson schubert relatou as reuniões do GT Simdec/LOA, nas quais 
abordou-se a verificação e acompanhamento das sugestões elaboradas no ano passado e a 
revisão do edital da banca de pareceristas. Solicitou pauta para a próxima reunião a fim de 
apresentar a estrutura do SMIIC (Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais). 
Guilherme Gassenferth complementou, explicando que o SMIIC é uma ferramenta de política 
pública, que fornece subsídios e oferece um diagnóstico cultural para o município; que a 
ferramenta prevê o cadastro de todos os agentes culturais, equipamentos, espaços, programas 
e eventos. Informou ainda que o formulário não foi impresso e não entrou no site da Fundação 
Cultural, até o momento, porque avançou-se nas discussões conceituais. Também reforçou o 
convite, a quem tiver interesse, para juntar-se à construção do Sistema. 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. 
 

  
 

 


