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Ata da 3ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 04 de abril de 2016 – 1 
Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville. 2 
 3 
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas 4 
e trinta minutos, no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, SC, realizou-5 
se a 3ª (segunda) reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de 6 
Joinville - CMPC-Jlle/Gestão 2014-2016, conforme convocação do Presidente 7 
Maycon.  O Presidente Maycon dos Santos começa agradecendo a presença de 8 
todos, confere o quórum para a reunião, confere os expedientes e passa a tratar da 9 
pauta do dia, indaga pela aprovação da ata da reunião anterior, ata aprovada por 10 
todos os conselheiros presentes. A reunião inicia com os agradecimentos do Sr. 11 
Ananias de Almeida por ter sido nomeado para mandato tampão na CAP – 12 
Comissão de Análises de Projetos Culturais. A pedido da conselheira Anne Soto 13 
houve inversão da pauta. O Presidente Maycon então passa a palavra a conselheira 14 
Anne Soto para falar do item 3 da pauta, revisão de pendências, Anne informa que 15 
foi realizado em 22.03.2016, às 14:00 horas no MNIC o Fórum Integrado de Museus, 16 
Espaço de Memória, Patrimônio Material e Imaterial, e que foram eleitos para o 17 
setorial de museus e espaço de memória o titular Sr. Julio Cesar de Sá, e para 18 
suplente permanece a Professora Sra. Sandra P. L. C. Guedes; no setorial de 19 
Patrimônio Material foi eleita a Sra. Gabriela Maria Carneiro de Loyola e sua 20 
suplente Sra. Monica Pereira Juergens; que foi relevante novamente compor as 21 
cadeiras desses setoriais que estavam vacantes. O Presidente Maycon passa ao 22 
item 2.1 – Relato das deliberações da classe artística realizado em 23 
manifesto/reunião do dia 29.03.2016, abre a palavra para os presentes se 24 
manifestarem. A Sra. Samira informa que participou do manifesto e que do 25 
manifesto saiu um documento que foi encaminhado ao Ministério Público de Santa 26 
Catarina. O Presidente Maycon passa ao item 2.2 – Retomando o PACTO PELA 27 
CULTURA firmado em 18.10.2015, ressalta que o pacto é mais um instrumento junto 28 
ao Plano Municipal de Cultura que o Conselho Municipal de Política Cultural possui 29 
como instrumento de cobrança das ações e metas culturais. Passando para o item 30 
2.3, o Presidente Maycon passa a palavra ao conselheiro Deivison Garcia para tratar 31 
do MROSC – Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – Lei nº 32 
13.019, de 31.07.2014, Lei editada para entrar em vigor 540 dias após sua 33 
assinatura, mas em virtude de Medida Provisória da Presidente Dilma ganhou novo 34 
prazo, entrando em vigor em janeiro de 2016, e que para os Municípios entrará em 35 
vigor no ano de 2017.  Deivison ressalta a importância deste marco e da importância 36 
dos conselheiros estarem cientes dessa regulamentação. O Presidente Maycon 37 
passa ao item 2.4 da pauta – análise e votação de quais os possíveis critérios a FCJ 38 
poderá adotar para pagamento do SIMDEC 2015; a FCJ apresenta dois critérios 39 
para pagamento do SIMDEC, após apresentação dos critérios. O conselheiro Tirotti 40 
indaga como ficará o pagamento dos 2/3 restante dos aprovados; o Diretor 41 
Executivo Guilherme informa que ficará para um próximo pagamento. O Presidente 42 
Maycon coloca em votação pela aprovação de qual critério a FCJ deveria adotar 43 
para pagamento parcial do SIMDEC 2015; sendo que os conselheiros votaram por 44 
não aprovar nenhum dos critérios apresentado, tendo o seguinte resultado: 05 votos 45 
favorável ao critério de pagamento, 06 votos contra os critérios apresentados e 03 46 
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abstenções. Passando ao penúltimo item da pauta, item 2.5, o Presidente Maycon 47 
informa que a votação virtual para mandato tampão da CAP – Comissão Análise de 48 
Projetos Culturais, que estava sendo realizada entre AMUJ x IMPAR foi encerrada, 49 
em virtude de que a Sra. Helga solicitou desistência; ficando eleito então o Sr. 50 
Ananias Almeida da AMUJ, conforme o mesmo inclusive fez sua apresentação no 51 
início da reunião, e disponibilizou-se a contribuir para com as tarefas da CAP. 52 
Finalizando a reunião nos assuntos gerais 03 conselheiros e 01 munícipe pediram a 53 
palavra. Iniciando pela munícipe Samira a mesma destacou a necessidade de 54 
passar ao novo Diretor Presidente a necessidade de foco no corpo técnico da 55 
cultura; o Presidente Maycon comunicou o pedido de desligamento do conselheiro 56 
Jurandir de Arruda, e ainda, comunicou que o SMIIC esta sendo desenvolvido pela 57 
SIDE/FCJ; o Diretor Executivo Guilherme Gassenferth destacou o mapa cultural de 58 
Blumenau e São Paulo, que pode ser observado, para que possamos fazer parecido 59 
para o SMIIC de Joinville; o conselheiro Sr. Edson ressaltou a importância do Dança 60 
Joinville, desde o ano de 2006, solicitando ao conselho a possibilidade de destinar 61 
verba para este projeto, que seja pensado neste sentido. Sem mais a tratar o 62 
Presidente Maycon Santos encerra a reunião, e eu, Simone do Nascimento Silva, 63 
lavro a presente ata, a qual será colhida à assinatura do Presidente Maycon Santos 64 
e a minha, conforme art. 42 do Regimento Interno do CMPC. 65 
 66 
Maycon Santos _______________________________ 67 
Simone do Nascimento Silva _____________________ 68 


