
      
 
 
                                                                        

 

 

 
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 2ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 07 de março de 2016 – 1 
Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville. 2 
 3 
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove e trinta 4 
horas, no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, SC, realizou-se a 2ª 5 
(segunda) 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 da ata da 10 
reunião anterior, ata aprovada por todos os conselheiros presentes. O Presidente 11 
Maycon passa ao item 2.1 da pauta - Relato do Fórum Setorial de Música pelo 12 
conselheiro Marcus Carvalheiro. O Conselheiro Marcus destaca que abordaram no 13 
fórum o edital de compra de espetáculo; o SIMDEC; o fechamento da web radio, 14 
destacou ainda o relato da atividade na reunião na ACIJ, por último pontuou sobre a 15 
lei de responsabilidade fiscal. Passando ao item 2.2 – Relato do Fórum Intersetorial 16 
pelos conselheiros e encaminhamentos, explanaram sobre os assuntos debatidos no 17 
fórum os conselheiros Marcos Carvalheiro, Cassio, Maycon, Pierre, a munícipe Sara. 18 
Ficou definido marcarem novo encontro, para depois definirem encaminhamentos 19 
via ofício ou recomendação, sendo colocado em votação virtual a minuta deste texto. 20 
Item 2.3 – Eleição para o novo Vice-Presidente – aberta, secreta ou por aclamação 21 
deliberada em plenário, realizada eleição aberta por aclamação, sendo eleito o novo 22 
Vice-Presidente O Sr. Cassio Correa da AJOTE. Item 2.4 – Minuta de Decretos da 23 
atual gestão e dos novos conselheiro para aprovação; minutas apresentadas e 24 
aprovadas. Item 2.5 – SIMDEC – pré/cronograma sobre o novo edital – TCC – 25 
Termo de Compromisso Cultural; a coordenadora do SIMDEC Sra. Simone 26 
Nascimento apresenta o pré-calendário do cronograma do Edital do SIMDEC para 27 
2016. Item 2.6 – Informações sobre Credenciamento de novos membros da CAP; a 28 
coordenadora do SIMDEC explana que a atual Comissão de Análise de Projetos 29 
CAP é válida até 24.06.2016, e que precisa ser votado entre a AMUJ/Sr. Ananias e o 30 
IMPAR/Sra. Helga para finalizar este mandato. O Presidente Maycon deliberou por 31 
votação virtual conforme outrora este conselho já decidiu. Que novo ofício circular de 32 
credenciamento da CAP esta sendo enviado para as entidades culturais para 33 
futuramente ser trazido ao conselho para votação; que a nova gestão irá de junho de 34 
2016 a junho de 2017. O Presidente Maycon passa a revisão de pendências, sendo 35 
elas: Pedido de informação nº 01/2016 encaminhado para a FCJ sobre a legalidade 36 
da mudança da sede e outros; o Diretor Executivo Guilherme A. H. Gassenferth 37 
responde verbalmente a este pedido de informação. E pedido de informação nº 38 
02/2016 encaminhado para a FCJ e Fazenda sobre os repasses para o SIMDEC. 39 
Nos assuntos gerais foi abordado a questão do SMIIC pelo Presidente Maycon, que 40 
os alunos do SENAI em parceria com a SIDE irão desenvolver esta ferramenta. O 41 
Conselheiro Tirotti solicitou a atenção no sentido da necessidade de lançar o edital 42 
de parecerista/credenciamento de parecerista para o próximo SIMDEC. A munícipe 43 
Marisa Toledo pontuou pela possibilidade do novo edital do SIMDEC abrir para 44 
outras pessoas jurídicas como o MEI – Microempreendedor Individual. Sem mais a 45 
tratar, o Presidente do Conselho Maycon Santos, agradeceu a presença de todos os 46 
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presentes, congratulou o Sr. Cassio Correa pela Vice-Presidência e deu por 47 
encerrada a reunião. Eu, Simone do Nascimento Silva, lavro a presente ata, a qual 48 
será colhida à assinatura do Presidente Maycon Santos e a minha, conforme art. 42 49 
do Regimento Interno do CMPC. 50 
 51 
Maycon Santos _______________________________ 52 
Simone do Nascimento Silva _____________________ 53 


