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Ata da 9ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 07 de dezembro de 2015 – 1 
Sala das Comissões da Câmara de Vereadores. 2 
 3 
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às dezenove horas, 4 
na sala de licitação da Câmara de Vereadores de Joinville, SC, realizou-se a 9ª 5 
(nona) reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville - 6 
CMPC-Jlle/Gestão 2014-2016, conforme convocação do Presidente Maycon a 7 
pedido da Fundação Cultural.  O Presidente Maycon dos Santos começa 8 
agradecendo a presença de todos, confere o quórum para a reunião, confere os 9 
expedientes e passa a tratar da pauta do dia, começando pelo item 2.1 - 10 
Apresentação do relatório SIMDEC/LOA, foi informado a todos os conselheiros que 11 
não foi possível a comissão apresentar o referido relatório; ficou definido que será 12 
encaminhado por e-mail para todos os conselheiros ainda este ano de 2015. O 13 
Presidente Maycon informa que o Grupo de Trabalho que iria analisar o regimento 14 
interno do CMPC não se reuniu em virtude de diversos outros encontros em razão 15 
da Pré-Conferência Municipal de Cultura e da própria 5ª Conferência Municipal de 16 
Cultura, que as reuniões para mudança do regimento ficará para o ano de 2016. 17 
Ficou sugerido auxílio da PGM, talvez da OAB e consulta via e-mails pelos 18 
conselheiros. Adentrando ao item 2.2 – Discussão do tema da reunião passada, 19 
recursos do SIMDEC, banca de servidores públicos, após discussão foi aprovada 20 
moção de alerta ao Presidente da Fundação Cultural de Joinville. Item 2.3 – 21 
Convidada a Coordenadora Sra. Carla Clauber da Casa da Cultura para falar sobre 22 
o encontro de Casas de Cultura em virtude do encontro estadual de casas de cultura 23 
ter sido realizado em Joinville, na Casa da Cultura. A Sra. Carla informa que foi um 24 
encontro produtivo, que não havia sido realizado anteriormente, que a troca de 25 
experiências foi muito interessante e que inclusive em virtude desse encontro 26 
estadual foi convidada a dirigir-se até Brasília para realizar alinhamentos de trabalho 27 
junto ao Ministério de Cultura. Item 2.4 – Revisão de pendências, ficará para o 28 
próximo ano a partir de janeiro, através dos fóruns setoriais realizar a validação de 29 
alguns conselheiros que não se fizeram presente na plenária da 5ª Conferência 30 
Municipal de Cultura, somente aqueles que foram devidamente justificado suas 31 
ausências; o Presidente Maycon informa ainda que haverá eleições para mandato 32 
tampão dos setoriais de teatro, artes visuais, em virtude da saída dos seguintes 33 
membros do conselho: Alex, Arno, Solange, Camasão e Denis. Por último, o 34 
Presidente Maycon ressalta que ficaram os seguintes assuntos pendentes para o 35 
ano de 2016: SMIIC, Cidadela Cultural, Recurso escalonado para a Cultura e 36 
SIMDEC, solicitação de conversa com o Prefeito. Sem mais a tratar, o Presidente do 37 
Conselho Maycon Santos, agradeceu a presença de todos os presentes e deu por 38 
encerrada a reunião. Eu, Simone do Nascimento Silva, lavro a presente ata, a qual 39 
será colhida à assinatura do Presidente Maycon Santos e a minha, conforme art. 42 40 
do Regimento Interno do CMPC. 41 
 42 
Maycon Santos _______________________________ 43 
Simone do Nascimento Silva _____________________ 44 


