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Ata da 6ª Reunião Extraordinária do CMPC - Joinville, 18 de maio de 2015 – 1 
Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville. 2 
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dezenove horas, no 3 

Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, SC, realizou-se a 6ª (sexta) 4 

reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville - CMPC-5 

Jlle/Gestão 2014-2016, conforme convocação da diretoria.  O Presidente Maycon dos 6 

Santos começa agradecendo a presença de todos, pede para os senhores 7 

conselheiros aguardarem que ainda não temos o quórum, faltando duas pessoas para 8 

integralização do quórum. Com a chegada de mais alguns conselheiros fica formado 9 

o quórum necessário para as devidas deliberações. O Presidente Maycon informa 10 

quais foram às pessoas que justificaram suas ausências, sendo elas: Sr. Alvir Antônio 11 

Schneider, Sr. Denis Radun, Sr. Ademar Schlogl, Sr. Cristóvão Petry, Sra. Sandra 12 

Paschoal Leite, Sra. Vanessa Mafra, Sr. Jurandy de Arruda, Sr. Ebner Gonçalves. O 13 

Presidente Maycon coloca em votação as atas das reuniões passadas, ata do dia 14 

06.04.15 e ata do dia 04.05.15, ata aprovada por todos os conselheiros. Em seguida, 15 

o Presidente Maycon pergunta quem deseja se inscrever para assuntos gerais, são 16 

inscritos o Conselheiro Pierre e o próprio Presidente Maycon. O Presidente Maycon 17 

passa aos informes, especialmente aos pedidos de informação que foram advindos 18 

dos fóruns setoriais e que serão encaminhados via ofício a diversas unidades e 19 

entidades. Passando a citar todos os ofícios que serão encaminhados, sendo eles: a) 20 

Será encaminhado ofício à FCJ/Casa da Cultura solicitando informação em relação 21 

aos cursos existentes e números de alunos atendidos; b) Será encaminhado ofício às 22 

Entidades Privadas da Dança solicitando informação sobre a existência dos cursos de 23 

danças; c) Será encaminhado ofício à UDESC solicitando informação do sobre as 24 

tratativas do curso superior de dança; d) Será encaminhado ofício ao Instituto Festival 25 

de Dança solicitando informações sobre a ampliação de suas ações no setor da 26 

dança no decorrer deste ano; e) Será encaminhado ofício à Secretaria de Educação 27 

solicitando informação sobre o programa Dança nas Escolas; f) Será encaminhado 28 

ofício à FCJ solicitando informação sobre cessão do espaço Cidadela Cultural 29 

Antarctica, sobre criação da companhia municipal de dança e ainda sobre a política 30 

de registro e preservação da dança como patrimônio imaterial. O Presidente Maycon 31 

passa a Conselheira Sra. Elaine o ponto levantado no Fórum da Dança, qual seja a 32 
realização de movimentos em prol do fomento do curso superior de dança. (Agenda 33 

de visitas em meses, dias e horários a serem definidos, junto a SDR Joinville com a 34 

Secretária Simone Scharamm, junto a UDESC com o Professor Leandro Zvirtes, junto 35 

ao Governo do Estado em Florianópolis, e ainda junto aos Deputados/ALESC). O 36 

Presidente Maycon informa ainda que será encaminhado ofício à Secretaria de 37 

Educação e a Fundação Turística sobre incentivar a ampliação do Programa Dança 38 
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Joinville e de eventos representativos do setor da dança para todos os grupos e 39 

manifestações, ao longo de todo o ano e com realização em diversos locais da 40 

cidade. Finalizando os informes o Presidente Maycon comunica o resultado da 41 

votação eletrônica da MOÇÃO 63 ao IPHAN referente ao MASJ enchente ocorrida. 42 

Moção aprovada por maioria dos votos. A Secretária Simone irá encaminhar por e-43 
mail o resultado da votação eletrônica. Passado a leitura da recomendação nº 08 ao 44 

Prefeito Municipal, referente à desocupação e reforma do espaço Cidadela. O 45 

conselheiro Edson solicitou um acréscimo nos considerandos da recomendação, 46 

incluindo que quando da formação de uma comissão para acompanhar os projetos a 47 

serem desenvolvidos pelo IPPUJ com relação à Cidadela Antártica, que esta 48 

comissão seja formada ao menos por 1 membro integrante da COMPHAM - 49 

Comissão Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico Municipal. Alterado também 50 

conforme pedido do Conselheiro Edson e do Presidente Maycon a parte final da 51 

recomendação, excluindo que o CMPC deve ajudar na captação de recursos, bem 52 

como, excluído buscar recursos junto ao Governo Estadual e Federal. Ficando 53 

apenas buscar o devido financiamento para o projeto. Edson ressalta que é permitido 54 

o uso daquele espaço, Cidadela Antarctica para a ANACÃ, AMUJ, Instituto 55 

Schwanke, desde que seja celebrado um termo de permissão de uso e espaço 56 

público. A Conselheira Heidi após visualizar a passagem de alguns vereadores no 57 

plenarinho, solicita que os mesmos sejam convidados para as próximas reuniões. O 58 

Presidente Maycon sugere também que os senhores conselheiros ampliem o convite 59 

para as reuniões. O participante da reunião Sr. Eduardo ressalta que o Instituto 60 

Shwanke teve sua permissão através de Decreto do Executivo e não ante o 61 

legislativo. Após as deliberações e alterações na recomendação é colocada em 62 
votação a referida recomendação nº 08. Aprovada por 08 (oito) votos a favor, 05 63 

(cinco) votos contra dos conselheiros: Guilherme Gassenferth, Rodrigo Schwartz, 64 

Marco Aurélio, Monalise e Tiago; e 01 (uma) abstenção do Conselheiro Arno E. 65 
Kumlehn. Passado a leitura pelo Presidente Maycon da recomendação nº 09 ao 66 

Vice-Prefeito referente à adequação e manutenção do Expocentro Edmundo 67 

Doubrawa.  Passada a palavra ao Conselheiro Guilherme, diz que concorda com 68 

todas as demandas apresentadas, mas que somente agora a Fundação Cultural de 69 

Joinville, depois de 16 anos, esta regularizando as obras do Expocentro. Só agora 70 

estamos conseguindo tirar os devidos alvarás junto aos órgãos competentes. Destaca 71 

ainda que para a climatização do Centreventos existe uma previsão e custo de três 72 

milhões de reais. E que neste momento não recursos financeiros para aplicar no 73 

Edmundo Doubrawa. Por essa razão sugiro que seja retirada da votação esta referida 74 

recomendação. Pois, em virtude da regularização do prédio estar ocorrendo somente 75 
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agora, solicito que esta recomendação seja postergada. Passado a palavra ao 76 

Conselheiro Edson, ele indaga o que esta sendo feito lá dentro do Expocentro 77 

Edmundo Doubrawa? Como esta sendo feito a locação desse espaço? Reforça que a 78 

recomendação deve ser mantida. O Conselheiro Tiago presta alguns 79 

esclarecimentos. O conselheiro Marcus Vinicius faz indagações de como se 80 

consegue realizar os eventos, se o Expocentro não possui a devida documentação? 81 

Solicita que seja encaminhado ofício a Fundação Cultural de Joinville, para que ela 82 

responda por escrito esse questionamento levantando. Especialmente como o 83 

Expocentro foi construído sem os devidos documentos? Como foi o processo de 84 

construção? Quais os valores foram gastos e quais são os valores auferidos com a 85 

locação? O conselheiro Guilherme informa não havia os devidos documentos de 86 

construção da obra, mas que hoje já temos a Alvará do Corpo de Bombeiros, e que 87 

os eventos ocorridos no Expocentro Edmundo Doubrawa acontecem com licenças na 88 

polícia civil como a feira do carro. São licenças para eventos transitórios. A 89 

regularização do espaço deverá acontecer até junho. Os valores cobrados pela 90 

locação do espaço estão estabelecidos em portaria e vão para os cofres da Fundação 91 

Cultural. Foi construído em 2002, assim como o Mercado Público de 1907, sem 92 

registro imobiliário até hoje. Mas, estamos conseguindo as licenças ambientais agora 93 

(LAP/LAI/LAO). Maycon ressalta que foi uma surpresa saber a um tempo atrás que 94 

essas obras não tinham essas licenças. Pierre diz que deve ser mantida a 95 

recomendação. Que a recomendação só vai ajudar para que ações sejam realizadas. 96 

Marcus entendi a colocação do Guilherme, mas como jornalista gostaria de saber/ter 97 

essas informações por escrito inclusive nome das empreiteiras, inclusiva valores de 98 

alugueres desde 2002. A Conselheira Heide ressalta que o conselheiro Marcus tem 99 

todo o direito de solicitar essas informações. Presidente Maycon fala ao conselheiro 100 

que é legítimo o seu pedido. O Presidente Maycon coloca em votação a 101 
recomendação nº 9, aprovado por 08 (oito) votos a favor, 06 (seis) votos contra dos 102 

conselheiros: Guilherme Gassenferth, Rodrigo Schwartz, Monalize, Marco Aurélio, 103 

Marcos Ruck, Tiago; e 01 (uma) abstenção do Conselheiro Marcelo de Mello. 104 
Passado a leitura da moção de alerta nº 65 à Fundação Cultural, referente à 105 

manutenção e ampliação do observatório de projetos e ainda referente à capacitação 106 

e de pessoas para a implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores 107 

Culturais – SMIIC.  Maycon diz que os dados do SMIIC quando prontos poderá ser 108 

compartilhado com todos os interessados através do site da FCJ. Maycon pergunta 109 

se alguém quer se manifestar? Nenhum conselheiro manifestou-se no momento. Eu, 110 

Simone, Secretaria Executiva do Conselho tenho uma observação a fazer sobre o 111 

observatório de projetos, informo que o Coordenador Deivison do setor de projetos da 112 
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Fundação Cultural disse no Fórum passado que através da servidora Sabine estão 113 

fazendo/iniciando parte deste trabalho, que ela esta catalogando/pesquisando 114 

inclusive em nível municipal, estadual e federal os editais para propositura de projetos 115 

culturais. Ele disse que em breve já teria um retorno pra passar aos conselheiros. O 116 

conselheiro Edson perguntou como será feito isso? Se poderá ser através de um link 117 

na página da FCJ? O Presidente Maycon diz que como já tem alguém que esta a par 118 

dessa necessidade, pensa que como o mesmo inclusive já se manifestou a este 119 

respeito, acredita que deverá ser trazido posteriormente para a reunião, para o 120 

conhecimento da plenária as ações e daí poderá ser solicitado este mecanismo 121 

através da transparência via site da fundação. Onde já consta o link do conselho, 122 

poderia ser colocado mais uma aba no site. Colocado em votação, 09 (nove) votos a 123 

favor, 05 (cinco) votos contra dos conselheiros: Guilherme Gassenferth, Rodrigo 124 

Schwartz, Marcos Ruck, Tiago, Monaliza; e 01 (uma) abstenção do Conselheiro 125 

Marco Aurélio. Aprovado então pela maioria. Passado ao próximo ponto de pauta que 126 

estava como pendência, o Presidente Maycon passa a palavra aos conselheiros que 127 

quiserem se manifestar quanto à resposta do IPPUJ referente aos acréscimos na 128 

LOT conforme recomendação nº 09 do CMPC, do dia 02.12.2014 – acréscimos estes 129 

que fariam recepcionar na LOT os setores de interesse cultural. Com a palavra o 130 

conselheiro Arno que diz que a resposta do IPPUJ não merece nenhum comentário. 131 

Informa que esta recomendação não foi passada por nenhuma comissão da LOT. 132 

Que é inadmissível que a LOT não contemple o patrimônio cultural material. Que 133 

deve estar contido na LOT o devido mapeamento dos bens materiais culturais. Que é 134 

inadmissível aceitar que a LOT esta seguindo uma estrutura contemporânea e não 135 

pode aceitar recepcionar o patrimônio cultural material. Que é lamentável ver 136 

representado na LOT somente o patrimônio Federal, como por exemplo, o 62º BI, 137 

com a previsão para construção de um prédio com 10 andares no terreno do 62º BI 138 

(conforme uma carta). Isto ainda permanece isso pode vir a ser feito, desde que o 139 

poder público assim o queira. O que nós fizemos pouco importa. O que consta na 140 

LOT como bens materiais culturais são apenas em número 04 (quatro), sendo eles: 141 

62º Batalhão de Infantaria, Estação da memória, Museu Nacional de Imigração e 142 

Colonização, Cemitério dos Imigrantes constando no setor de interesse cultural. As 143 

áreas de Sambaqui só há uma observação em um carimbo, mas não demarcado o 144 

patrimônio com volumetria e usos. Os setores de interesse cultural como a Cidadela 145 

Antarctica, o morro atrás dela, o Museu de Arte e o morro atrás dele, o cemitério dos 146 

imigrantes, tudo isso faria parte de um espaço cultural, mas nem isso foi aceito. Tem-147 

se ainda a ideia do IPTU progressivo, a CVJ chegou à conclusão que não prioridade 148 

agora; mas sim a outorga onerosa (direito da transferência de construir), por exemplo: 149 
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construção de 2 andares para 30 andares concedidos mediante outorga onerosa. A 150 

diferença que possibilita a construção será comprada através da outorga, os andares 151 

deverão ser comprados em um mercado livre, que são os andares de patrimônio 152 

histórico conforme IPCJ. Isso deverá vir junto. Devemos fiscalizar senão é capaz de o 153 

patrimônio cultural ficar na mão. Então, em minha opinião este conselho deve se 154 

dirigir diretamente à Câmara Municipal de Vereadores para apresentar a moção que 155 

outrora este conselho já deliberou, para tentar uma emenda a essa lei. Conforme 156 

conversa que tive com o Raul já existe um material de bens patrimoniais que poderia 157 

ser incluso na LOT, bem como, poderiam usar as contribuições do Conselho, do Raul 158 

para inserir na LOT. Destaca ainda, que uma área de “60 mil metros quadrados – 159 

área do museu de arte” em específico deveria ser incorporada no Setor Especial de 160 

Interesse Cultural. Maycon passa a palavra ao conselheiro Guilherme que diz que em 161 

sua opinião todos os esforços para preservar o patrimônio são importantes. Quero 162 

destacar que já existe a lei do tombamento, os imóveis que são tombados, 163 

necessariamente eles passam por uma consulta/aprovação de acordo com a lei 164 

federal, considerando o mapeamento dos imóveis tombados existente. Em relação 165 

aos museus, com exceção do Museu Sambaqui, os demais museus “imóveis” são 166 

tombados e quando de nova construção ao lado dos museus necessariamente 167 

deverá ser passado pela COMPHAAN – Comissão do Patrimônio Histórico, 168 

Arqueológico, Artístico e Natural do Município de Joinville. Passada a palavra ao 169 

conselheiro Pierre este solicita que o conselho faça uma recomendação ao IPPUJ, ou 170 

melhor, que os conselheiros do Setorial Patrimônio Material e Imaterial solicitem a 171 

informação à PMJ quanto à preservação do sambaqui no Morro do Ouro com regime 172 

de urgência. Porque ali existente um problema que já vem sendo levantado já faz 173 

algum tempo. A obra do Parque da Cidade financiada pelo FONPLATA previa uma 174 

parte educacional quanto a sambaquis para a Fundação Cultural desenvolver. E 175 

precisa que se de conta da falta de iluminação pública no Parque da Cidade.  O 176 

conselheiro governamental Marco Aurélio diz que há postulado no contrato com o 177 

FONPLATA a contratação de Educação Patrimonial para esta obra. Que essa 178 

cláusula obrigatoriamente precisa ser cumprida. A questão de educação patrimonial 179 

será inclusive desenvolvida através de contratação específica via processo licitatório. 180 

Que precisa ser trabalhada a conscientização da comunidade. Que há um modelo 181 

educacional sendo implantado junto aos cidadãos do entorno. Que a PMJ sofre com o 182 

furto da fiação. Que é preciso um maior trabalho de conscientização da sociedade. O 183 

conselheiro Marco Aurélio informa que o IPPUJ pode responder a esta questão. É 184 

discutido se o conselho elabora a recomendação ou ofício. Após discussão fica 185 

deliberado por envio de ofício. A conselheira Heide reforça que deve constar na LOT 186 
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o mapeamento dos bens tombados. O conselheiro Marcus Vinicius se coloca a 187 

disposição para formar um grupo e trabalharem em favor de traduzir para o povo de 188 

forma mais fácil o que consta na LOT especialmente quanto a patrimônios tombados. 189 

Como por exemplo, fazer um vídeo curta ou longa metragem. Estou à disposição do 190 

Conselheiro Arno e dos demais para tratarmos desse assunto. O Conselheiro Arno 191 

diz que toda a nossa vida é afetada pela legislação urbanística. Quanto à mobilidade 192 

no plano diretor (2008) deveria vir junto com a LOT, mas estão formalizados 193 

separadamente. O Presidente Maycon coloca em votação o envio de ofício a Câmara 194 

Municipal de Vereadores e ao Conselho da Cidade a resposta negativa que tivemos 195 
do IPPUJ. O Presidente Maycon passa a leitura da recomendação nº 13 ao Vice-196 

Prefeito, referente ao fomento do curso superior e técnico de Dança no Município de 197 

Joinville, após diversas discussões, foi colocado em votação, aprovado por 09 (nove), 198 

votos a favor, 01 (um) voto contra do conselheiro Guilherme e 04 (quatro) abstenções 199 

(dos conselheiros Rodrigo Schwartz, Monalize, Tiago e Marco Aurélio. Com o 200 

adiantado da hora, e em virtude de alguns conselheiros se retirarem do recinto o qual 201 

ocasiona a falta de quórum para votações, o item nº 6 da pauta que trata sobre a 202 

proposição nº 01 sobre isenção de ISSQN para atividades artísticas e culturais é 203 

deixado para a próxima reunião. Mesmo com o adiantado da hora o conselheiro Tirotti 204 

coloca para os presentes a questão sobre a necessidade de valorizar os conselhos 205 

consultivos, e ainda coloca a questão do senhor Jovelino ter conseguido expor seus 206 

trabalhos no museu de arte de Joinville. Sem mais a tratar, o Presidente do Conselho 207 

Sr. Maycon Santos, agradeceu a presença de todos os presentes e deu por 208 

encerrada a reunião, que foi secretariada por mim, Simone do Nascimento Silva, que 209 

lavro a presente ata que será colhida a assinatura de todos os conselheiros na 210 

próxima reunião.  211 
Assinatura dos Conselheiros – representantes do Poder Público Municipal: 212 

Mari Ione de Souza Correa (titular SAS) – Ausente. 213 

Edna Regina Biz (suplente SAS) – Ausente. 214 

Rodrigo Schwarz (titular SECOM)______________________________________ 215 
Rui César Ferreira Ferrari (suplente SECOM).  216 
Rodrigo Coelho (titular FCJ) – Ausência justificada representado pelo Diretor Executivo. 217 
Marcus Rodrigues Faust (titular SIDE) – Ausente. 218 
Ari José Vieira Júnior (suplente SIDE) – Ausente. 219 
Guilherme A. H. Gassenferth (titular FCJ Difusão Cultural – aguardando alteração via Decreto) _______________ 220 
Fabrícia Piva (Suplente FCJ- Difusão Cultural) – Ausente. 221 
Monalise Agne dos Santos (titular SE)__________________________________ 222 
Ademar Schlogl (suplente SE). Justificado por e-mail. 223 
Carla Eloíse dos Santos (titular FCJ) – Ausente. 224 
Marcos Antônio Ruck (suplente FCJ)__________________________________ 225 
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Adriano Bernardo Lopes (titular SEMA) – Ausente. 226 
Anemarie Sonia Uebele (suplente SEMA) – Ausente. 227 
Gessonia Leite de Andrade Carrasco (titular FCJ) – (Saiu). 228 
Dilney Fermino Cunha (suplente FCJ). – (Saiu). 229 
Marco Aurélio Chianello (titular IPPUJ)____________________________________ 230 
Clailton Dionísio Breis (suplente IPPUJ). 231 
Felipe Schüür (titular SAP) – Ausente. 232 
Carla Cristina Pereira (suplente SAP) – Ausente. 233 
José Raulino Esbiteskoski (titular Turística) – Representado pelo suplente. 234 
Tiago Furlan Lemos (suplente Turística)___________________________________ 235 
Assinatura dos Conselheiros – representantes da Sociedade Civil: 236 
Nilton Santo Tirotti - (titular Artes Visuais) _______________________________ 237 
Solange Regina Souza Simas (suplente Artes Visuais). 238 
Ebner Maciel Gonçalves (titular Audio visual). Justificado ausência por e-mail. 239 
Fabrício Porto (suplente Audio Visual). 240 
Pierre Silveira (titular Comunicação)_______________________________ 241 
Leonel Davi Jesus Camasão (suplente Comunicação). 242 
Elaine Pereira Gonçalves (titular Dança)______________________________ 243 
Vanessa Cristina Gonzaga Mafra (suplente Dança). Justificado ausência por e-mail. 244 
Edson Geller Schubert (titular Diversidade Cultural e Identidade)_______________ 245 
Karla Rodrigues dos Reis (suplente Diversidade Cultural e Identidade). 246 
Maycon dos Santos (titular Formação em Cultura)________________________ 247 
Dorival Jungles Junior (suplente Formação em Cultura). 248 
Jurandy de Arruda Neto (titular Livro e Leitura). Justificado ausência por e-mail. 249 
Maria Rosa de Miranda Coutinho (suplente Livro e Leitura). 250 
Denis Fernando Radum (titular Museus e E.M.). Justificado ausência por e-mail. 251 
Sandra Paschoal Leite de Camargo (suplente Museus e E.M.). Justificado ausência por e-mail. 252 
Marcus Vinicius Cavalheiro (titular Música)_______________________________ 253 
Rafael Bello Zimath (suplente Música). 254 
Arno Ernesto Kumlehn (titular Patrimônio Material)________________________ 255 
Fernanda Mara Borba (Suplente Patrimônio Material). 256 
Alvir Antônio Schneider (titular Patrimônio Imaterial). Justificado por email. 257 
Heidi Bublitz Schubert (suplente Patrimônio Imaterial)_______________________ 258 
Cristóvão Petry (titular Teatro e Circo). Justificado ausência por e-mail. 259 
Marcelo O. N. de Mello (suplente Teatro e Circo)___________________________ 260 
Assinatura dos conselheiros do Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC: 261 
Giane Maria de Souza __________________________________________  262 
Fárida Mirany de Mira __________________________________________ 263 
Assinatura dos conselheiros do Conselho Estadual de Cultura de SC: 264 
Carlos Alberto Franzoi – Ausente. 265 
Deivison Maicon Garcia – Ausente. 266 
Outros participantes: 267 
Simone do Nascimento Silva (Secretária executiva do Conselho)___________________ 268 
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Eduardo Baumarr (Coletivo/Performace)___________________________________ 269 
Gustavo Breier (músico)_________________________________________________ 270 
____________________________________________________________________271 
____________________________________________________________________272 
____________________________________________________________________273 
____________________________________________________________________274 
____________________________________________________________________   275 


