
ATA SEI

Ata da 7ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 21 de setembro de 2015 – Auditório da Casa de

Cultura.

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas, no auditório da

Casa de Cultura Fausto Rocha Júnior, Joinville, SC, realizou-se a 7ª (sétima) reunião ordinária do

Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville - CMPC-Jlle/Gestão 2014-2016, conforme
convocação da diretoria.  O Presidente Maycon dos Santos começa agradecendo a presença de todos,

confere o quórum para a reunião, e passa a informar às justificativas de ausências apresentadas. Ressalta
que justificaram suas ausências os seguintes conselheiros: Romy B. Dunzinger – por motivo de trabalho no
encontro Brasil x Alemanha, Silvia Moreira da Silva – por motivo de trabalho noturno, Guilherme A. H.

Gassenferth – por motivo de trabalho no encontro Brasil x Alemanha, Rodrigo Schwarz – por motivo de

trabalho,

O Presidente Maycon indaga quem deseja se inscrever para assuntos gerais, se inscreve o conselheiro

Tirotti, o conselheiro Marcus e o Vice-Presidente Denis. Informa que houve inversão da pauta e hoje a

reunião vai iniciar pela ordem do dia, ficando para o final a revisão de pendências e os assuntos gerais. A
pauta de hoje versa especialmente sobre a 5ª Conferência Municipal de Cultura. Iniciando o primeiro

ponto da pauta, far-se-á a leitura da minuta do REGIMENTO INTERNO da 5ª Conferência Municipal

de Cultura, que será validado na abertura da conferência e instituído através de Portaria assinado pelo

Diretor Presidente da Fundação Cultural e publicado no Diário Oficial do Município. Realizada a leitura e

realizado alterações sugeridas pelos conselheiros deu-se por aprovada a minuta do regimento. Adentrado

ao segundo ponto de pauta foi informado aos senhores conselheiros que o TEXTO BASE da 5ª

Conferência esta sendo preparado pela comissão organizadora do evento. Terceiro ponto de pauta é

ressaltado que as inscrições para a 5ª Conferência estão abertas no site da Fundação Cultural de Joinville,

que os conselheiros precisam fazer suas inscrições. Quarto ponto de pauta, informação dos palestrantes
confirmados, sendo eles: Roselaine Vinhas – Secretária de Cultura de Chapecó e Presidente do Conselho

Estadual de Cultura de SC. E o Sr, João Roberto Peixer – porém sem recursos financeiros até o presente

momento para o desembolso de R$ 5.000,00 – além da passagem e estadia. Aguardando resposta do

Ministério de Cultura – o Ministro não poderá vir. Possivelmente em seu lugar virá o Secretário Vinicius

Wu – Secretário de Articulação Institucional. Quinto ponto da pauta, o Vice-Presidente Denis informa que

será publicada uma portaria nomeando os novos membros da comissão organizadora da 5ª conferência.

Passando ao sexto ponto da pauta o Vice-Presidente Dênis apresenta o cronograma de trabalho da 5ª

conferência, e destaca a necessidade de nomear mediadores e relatores para a 5ª conferência, destaca

que a comissão organizadora já possui uma proposta de indicação de mediadores, indaga se os

conselheiros presentes aprovam o cronograma com a indicação dos membros mediadores. Todos os
conselheiros presentes aprovam o cronograma. Sétimo ponto da pauta a ser discutido trata-se da

mobilização e empenho dos senhores conselheiros em convidar a sociedade civil para participar da 5ª

conferência municipal de cultura. Foi sugerido convidar nas escolas; o conselheiro Alex sugere enviar o



convite para a secretaria de educação para que ela convide os servidores e professores. Ficou acordado
que os conselheiros podem dirigir-se a rádio da Fundação para gravar convites para conferência; o

conselheiro Tirotti ressalta a importância de fazer uma chamada na TV; solicita que a FCJ verifique junto a

SECOM com o conselheiro Rodrigo Schwarz a possibilidade dessa chamada na televisão.  Finalizado as

tratativas da conferência, o Vice-Presidente Denis passou a revisão das pendências, apresentou os dois

pedidos de informação do setorial da musica, o primeiro pedido ao SIMDEC para saber sobre os

currículos dos membros da banca avaliadora do SIMDEC; e o segundo pedido de informação para a

Secretaria da Fazenda, para que ela apresente uma listagem dos 100 maiores devedores de IPTU e

ISSQN com o fito de averiguar o porque a Fundação Cultural não recebe todo o repasse planejado. O

Vice-Presidente Denis convida o conselheiro Ebner para relatar alguns pontos do Fórum Setorial do

Audiovisual, o conselheiro Ebner relata que a maior reinvindicação do setorial é a necessidade de uma

sala, um local, um espaço para este setor.  O Diretor Presidente da Fundação Cultural e conselheiro
Rodrigo Coelho aproveita o momento para comunicar a todos que a FCJ vai apresentar um único projeto

para o SIMDEC para restauro da Prefeitura antiga. E assim, naquele espaço poderá instalar-se a rádio

cultural, que ficará na torre, terá ainda espaço para o galpão da dança e espaço para o setor audiovisual.

O conselheiro Marcus relatou o movimento “Ocupa Cidadela” falou da Guarda Municipal e o
comportamento da mesma. O Diretor Presidente da FCJ, falou que todo o incidente precisa ser
investigado, que existe uma corregedoria especial para averiguar a situação em que envolve a Guarda

Municipal, mas também relatou que a Guarda Municipal encontrou muito lixo, e inclusive bitucas de
maconha pelo chão. Foi sugerido convidar a Guarda Municipal para vir conversar com o conselho, e se a

conversa não for possível de ser realizada, o conselho partirá para uma moção. O conselheiro Tirotti diz
que é preciso lembrar a Guarda Municipal o que é ato cultural. O Vice-Presidente Dênis lembra que a

Guarda Municipal tiveram uma boa formação também de cultura. Finalizado este ponto, o Vice-presidente
passa ao último ponto da reunião que são os assuntos gerais. O conselheiro Tirotti aproveita para lembrar

e da reunião da próxima quinta-feira, dia 24 de setembro que será tratado das eleições para o conselho
nacional. O Conselheiro Marcus diz que não necessita mais falar, visto que o assunto que ia abordar, já foi

abordado. E para finalizar o Vice-Presidente Dênis comunica a todos que a data do curso de extensão:
“Política cultural: Legislação, Gestão e Participação” que tinha data prevista para o dia 10 de outubro de
2015, ficará para iniciar em novembro; que tão logo a data esteja definida irá comunicar a todos os

senhores conselheiros. Sem mais a tratar, o Vice-Presidente do Conselho Sr. Denis Radun, agradeceu a
presença de todos os presentes e deu por encerrada a reunião, que foi secretariada por mim, Simone do

Nascimento Silva, que lavro a presente ata, a qual será colhida à assinatura de todos os conselheiros que
estavam presente na próxima reunião deste conselho.

 

Assinatura dos Conselheiros – Representantes do Poder Público Municipal:

 

Marileide Macedo Rodrigues Silva (titular (titular SAS) – Ausente.

Acassia Amorim Rodrigues (suplente SAS) – Saiu.

Rodrigo Schwarz (titular SECOM) – Justificou a ausência.

Rui César Ferreira Ferrari (suplente SECOM) – saiu.

Rodrigo Coelho (titular FCJ) – Presente - _____________________________

Guilherme Augusto H. Gassenferth (suplente FCJ) – Justificado.



Romy B. Dunzinger (titular SIDE) – Justificado.

Marcos de Oliveira Vieira (suplente SIDE) – Ausente.

César Augusto da Silva (titular FCJ) – Ausente.

Mara Beatriz Souza (Suplente FCJ- Difusão Cultural) – Justificado.

Monalise Agne dos Santos (titular SE)____________________________________

Ademar Schlog (suplente SE) – Ausente.

Deivison Maicon Garcia (titular FCJ) – Presente ______________________

Marcos Antônio Ruck (suplente FCJ)_____________________________________

Dieter Klostermann (titular SEMA) – Presente _____________________________

Anemarie Sonia Uebele (suplente SEMA) – Ausente.

Anne Elise Rosa Soto (titular FCJ) – Justificado.

Maria Cristina D.R Lima (suplente FCJ) – Saiu.

Marco Aurélio Chianello (titular IPPUJ) – Presente.

Clailton Dionísio Breis (suplente IPPUJ) – Ausente, titular presente.

Eloize Roza Fernandes(titular SAP) – Saiu – será substituída.

Silvia Moreira da Silva (suplente SAP) – Justificado – será substituída.

José Raulino Esbiteskoski (titular Turística) – Justificado.

Walter Souza (suplente Turística)________________________________________

 

Assinatura dos Conselheiros – Representantes da Sociedade Civil:

 

Nilton Santo Tirotti (Titular Artes Visuais)__________________________________

Solange Regina Souza Simas (suplente Artes Visuais)_______________________

Ebner Maciel Gonçalves (titular Áudio visual)______________________________

Fabrício Porto (suplente Áudio Visual)____________________________________

Pierre Silveira (titular Comunicação)______________________________________

Leonel Davi Jesus Camasão (suplente Comunicação)_________________________



Elaine Pereira Gonçalves (titular Dança)__________________________________

Vanessa Cristina Gonzaga Mafra (suplente Dança)__________________________

Edson Geller Schubert (titular Diversidade Cultural e Identidade)________________

Karla Rodrigues dos Reis (suplente Diversidade Cultural e Identidade)__________

Maycon dos Santos (titular Formação em Cultura)____________________________

Dorival Jungles Junior (suplente Formação em Cultura)______________________

Jurandy de Arruda Neto (titular Livro e Leitura)_____________________________

Maria Rosa de Miranda Coutinho (suplente Livro e Leitura)_____________________

Denis Fernando Radum (titular Museus e E.M.)_____________________________

Sandra Paschoal Leite de Camargo (suplente Museus e E.M.)__________________

Marcus Vinicius Cavalheiro (titular Música)_________________________________

Rafael Bello Zimath (suplente Música)_____________________________________

Arno Ernesto Kumlehn (titular Patrimônio Material)__________________________

Fernanda Mara Borba (Suplente Patrimônio Material)________________________

Alvir Antônio Schneider (titular Patrimônio Imaterial)_________________________

Heidi Bublitz Schubert (suplente Patrimônio Imaterial)________________________

Alex Maciel Fernandes (titular Teatro e Circo)_______________________________

Marcelo O. N. de Mello (suplente Teatro e Circo)____________________________

Participantes do Conselho Nacional de Política Cultural:

Giane Maria de Souza (patrimônio imaterial)________________________________

Fárida Mirany de Mira (arquitetura e urbanismo)_____________________________

Taiza Mara Rauem Moraes (setor de mediação no colegiado nacional do livro leitura e
literatura)_______________

Heidi Bublitz Schubert (colegiado setorial de cultura popular)__________________________

Edson Geller Schubert (colegiado de culturas populares) _________________

Participantes do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina:

Carlos Alberto Franzoi (artes plásticas). Ausente.

Deivison Maicon Garcia (área de dança). Justificado.



Outros participantes:

Simon
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