
      
 
 
                                                                        

 

 

 
Av. José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen - CEP 89204-110 - Joinville - 

SC. 
Fone (47) 3433-2190 - Fax (47) 3433-0021 

www.fundacaocultural.joinville.sc.gov.br  
 

Ata da 1ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 01 de fevereiro de 2016 – 1 
Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville. 2 
 3 
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove 4 
horas, no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, SC, realizou-se a 1ª 5 
(primeira) 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, indaga pela aprovação das duas atas 10 
anteriores, atas aprovadas por todos os conselheiros presentes. O Presidente 11 
Maycon passa ao item 2.1 da pauta, solicitando que cada setorial apresente ao 12 
conselho os calendários dos respectivos fóruns e abre a palavra para os 13 
conselheiros dos respectivos fóruns ponderarem os fatos relevantes de cada 14 
setorial. O conselheiro Pierre apresenta suas considerações do Fórum de 15 
Comunicação; o conselheiro Marcelo apresenta suas considerações do Fórum de 16 
Teatro e Circo; o conselheiro Ebner apresenta suas considerações do Fórum 17 
Audiovisual. Adentrando ao item 2.2 da pauta – “Relato do Presidente do Conselho 18 
Maycon Santos sobre sua reunião com o Prefeito Udo Dohler”, o presidente destaca 19 
que conversaram sobre a Cidadela Antarctica, SMIIC, Fundação Municipal de 20 
Cultura e sua extinção versos fusão com a Secretaria de Educação. O presidente 21 
Maycon passa ao item 2.3 da pauta – Relatório Final da 5ª Conferência Municipal de 22 
Cultura, informa que foram emitidas como produto final da conferência 05 (cinco) 23 
moções, 26 (vinte e seis) recomendações e 8 (oito) pedidos de informação. Destaca 24 
que o relatório será colocado no site na FCJ no link conselho. O Presidente Maycon 25 
passa ao último item da pauta 2.4 – “Relato do SIMDEC 2015 e 2016 pela 26 
Coordenadora do SIMDEC”, a coordenadora informa que foram aprovados pelo 27 
mecenato 75 projetos culturais, e pelo edital foram aprovados 90 projetos culturais. 28 
Destaca que os projetos do mecenato mais da metade já foram receberam apoio 29 
cultural e já começaram a desenvolver os projetos. A coordenadora informa ainda, 30 
que para o próximo certame estão buscando realizar diversas alterações, inclusive 31 
realizar o próximo certame com base na Lei Federal do Cultura Viva através de 32 
firmar com os responsáveis pelos projetos um Termo de Compromisso Cultural, que 33 
é a nova modalidade que o Ministério da Cultura vem adotando no Brasil. O 34 
Presidente Maycon ressalta as pendências do ano de 2015, as validações de alguns 35 
conselheiros que precisam ser realizados nos primeiros fóruns do ano de 2016; 36 
passa a palavra para os conselheiros Pierre, Marcus, Alvir; após as palavras dos 37 
conselheiros fica firmado a necessidade de realizar um pedido de informação para a 38 
FCJ no sentido de identificar a legalidade da ida da FCJ para a Cidadela Antarctica. 39 
Sem mais a tratar, o Presidente do Conselho Maycon Santos, agradeceu a presença 40 
de todos os presentes e deu por encerrada a reunião. Eu, Simone do Nascimento 41 
Silva, lavro a presente ata, a qual será colhida à assinatura do Presidente Maycon 42 
Santos e a minha, conforme art. 42 do Regimento Interno do CMPC. 43 
 44 
Maycon Santos _______________________________ 45 
Simone do Nascimento Silva _____________________ 46 


