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Ata da 7ª Reunião Extraordinária do CMPC - Joinville, 14 de setembro de 2015 1 
– Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville – SC. 2 
 3 
Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dezenove 4 
horas, no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, SC, realizou-se 7ª 5 
Reunião Extraordinária do CMPC Gestão Set2014/Set2016, conforme convocação 6 
do Presidente Maycon dos Santos. O Presidente Maycon inicia agradecendo a 7 
presença de todos, confere o quórum para a reunião, confere os expedientes 8 
(Justificativas de ausências, aprovação da ata anterior/ata aprovada e pergunta 9 
quem deseja se inscrever para os assuntos gerais).  Passa a tratar da revisão de 10 
pendências, ressalta os fóruns setoriais que ainda não foram marcados em destaque 11 
o Fórum de Comunicação. O Presidente Maycon passa a palavra ao conselheiro 12 
Tirotti para pontuar algumas informações do Fórum Setorial de Artes Visuais, 13 
ressalta então a necessidade de uma recomendação de nº 11 ao SIMDEC sobre a 14 
Coletiva de Artistas; após o conselheiro Tirotti é dada a palavra ao conselheiro 15 
Ebner para pontuar algumas informações do Fórum Setorial de Audiovisual, ressalta 16 
então a necessidade de duas recomendações de nº 12 e 13 para a SECOM. O 17 
Presidente Maycon passa a tratar dos resultados das deliberações advindas da Pré-18 
Conferência conforme formulários preenchidos pelos conselheiros Ebner, Fernanda, 19 
Jurandir, Marcus, Pierre e Tirotti. Após debaterem sobre as deliberações da Pré-20 
Conferência, inicia a ordem do dia: 1º ponto a ser tratado: 5ª Conferência Municipal 21 
de Cultura em consonância com as deliberações da Pré-conferência; 2º ponto – 22 
Regimento Interno da Conferência para conhecimento, análise e deliberações 23 
através de Portaria. Lembrando que o REGIMENTO será aprovado somente na 5ª 24 
Conferência Municipal de Cultura na abertura do evento; 3º - Texto base da 25 
conferência para sugestões/deliberações/acréscimos etc; 4º – Inscrições on line; 5º 26 
ponto – Palestrantes; 6º – Portaria de nomeação da comissão para conhecimento de 27 
todos. Saída do conselheiro Arno entrada do conselheiro Tirotti, Marcelo, Simone, 28 
Joel, Iraci, Giane; 7º – Metodologia de conferência do Plano Municipal de Cultura 29 
para elaborar, aprovar e encaminhar para a 5ª Conferência para ser referendada. 30 
Todos os pontos sobre a Conferência Municipal de Cultura voltarão a ser tratado na 31 
próxima reunião do conselho. Sem mais a tratar o Presidente Maycon Santos 32 
novamente agradece a presença de todos os presentes e deu por encerrada a 33 
reunião, que foi secretaria por mim, Simone do Nascimento Silva, que lavro a 34 
presente ata, a qual será colhida à assinatura do Presidente Maycon Santos e a 35 
minha, conforme Art. 42 do Regimento Interno do CMPC. 36 
 37 
Maycon Santos ___________________________________ 38 
Simone Nascimento Silva ___________________________  39 


