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Ata da 6ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 04 de julho de 2016 – Plenarinho da 1 
Câmara de Vereadores de Joinville. 2 
 3 
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às dezenove horas e trinta 4 
minutos, no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Joinville, SC, realizou-se a 6ª (sexta) 5 
reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville - CMPC-Jlle/Gestão 6 
2014-2016, conforme convocação do Presidente Maycon.  O Presidente Maycon dos Santos 7 
começa agradecendo a presença de todos, confere o quórum para a reunião, confere os 8 
expedientes, informa que os conselheiros Heidi Schubert, Edson Schubert, Cassio Correia, 9 
Sandra Guedes, Giane Souza e o munícipe João Sobral, justificaram suas ausências. O 10 
Presidente da Fundação Cultural de Joinville Sr. Guilherme A. H. Gassenferth solicita a 11 
palavra para comunicar a entrada da nova secretária do conselho, Sra. Juliane Hofmann e a 12 
saída da atual secretária executiva do CMPC, Sra. Simone do Nascimento Silva; agradece a 13 
Sra. Simone Nascimento pelo trabalho e esforço dedicado ao CMPC. O Presidente do 14 
CMPC Sr. Maycon Santos dá as boas vindas à nova secretária Juliane e também agradece 15 
todo o trabalho, esforço, empenho e dedicação da Sra. Simone. O Presidente Maycon passa 16 
a indagar quais os conselheiros e ou presentes desejam de inscrever para assuntos gerais, 17 
se inscrevem os conselheiros Gabriela, Tirotti, Deivison, o Presidente Maycon e o munícipe 18 
Arno Kumlehn. O Presidente Maycon indaga pela aprovação da ata da reunião anterior, ata 19 
não aprovada pela conselheira Monica Juergens que solicita fazer acréscimo no texto da ata 20 
passada registrando que seu pedido de informação quanto ao IPCJ não entrou como ponto 21 
de pauta, palavras estas proferidas pela conselheira Gabriela, visto que a conselheira 22 
Mônica encontra-se ausente. A ordem do dia inicia com o item 2.1 – Relato das deliberações 23 
do Fórum Setorial de Comunicação pelo conselheiro coordenador do Fórum, Sr. Pierre Silveira – 24 
informando o seu novo suplente eleito para o setorial de comunicação Sr. Joel Gehlen. O item 2.2 – 25 
foi cancelado em virtude da ausência do conselheiro Julio César, bem como, de sua suplente Sr. 26 
Sandra Guedes, o item a ser discutido seria sobre: situações/condições de armazenamento e 27 
conservação dos acervos dos particulares do Museu da Indústria e Museu da Bicicleta, que se 28 
encontram junto a Estação da Memória, sob a guarda da Fundação Cultural de Joinville. O item 2.3 – 29 
Revisão das moções a pedido da conselheira Heidi, também foi cancelado em virtude de que a 30 
conselheira Heidi não estava presente. Passando ao item 2.4 – Palavra dos conselheiros da 31 
comissão SIMDEC/LOA – para falar sobre reunião realizada em 09.06.2016 sobre o edital do 32 
SIMDEC 2016/Consulta Pública em consonância com Fóruns Setoriais e com a realização de um 33 
Seminário sobre o SIMDEC, o conselheiro Marcelo Melo destaca como principal ponto da reunião foi 34 
à inclusão de uma nova modalidade no edital de apoio a cultura, sendo a modalidade de Ações 35 
culturais nas unidades escolares públicas de ensino infantil, fundamental e médio. Próximo ponto de 36 
pauta, item nº 2.5 – Minuta de lei do SIARQ – Sistema Municipal de Arquivos a servidora Luiza 37 
arquivista do Arquivo Histórico, faz uma breve apresentação em Power point sobre a minuta da lei do 38 
sistema de arquivo histórico, destaca que a minuta fora aprovada no Fórum Setorial Integrado de 39 
Museus e Espaço de Memória e Patrimônio Material e Imaterial, no primeiro semestre, e solicita 40 
aprovação de todos os conselheiros do CMPC quanto à minuta proposta. Ficando determinado á 41 
secretária do conselho o encaminhamento da minuta de lei, para análise dos conselheiros no prazo 42 
de uma semana e aprovação virtual da minuta via e-mail. Passando ao ponto nº 2.6 – Resposta à 43 
solicitação de informações sobre o Museu Nacional de Imigração e Colonização – MNIC a Gerente de 44 
Patrimônio Anne E. Soto – FCJ faz a leitura da resposta do pedido de informação das conselheiras 45 
Monica e Gabriela. Item nº 2.7 – Comunicado e votação de membro para a Comissão de Análise de 46 
Projetos Culturais – CAP; o Presidente Maycon Santos informa que o único representante indicado 47 
pela AAPLAJ não poderá participar da CAP por motivos pessoais. Assim, é a realizado a votação 48 
entre os três nomes devidamente credenciados pelo Bolshoi, sendo o nome das senhoras: Margit 49 
Olsen, Luzete A. Felippe e Célia Campos; sendo eleita por votação aberta a Senhora Margit Olsen 50 
para a CAP gestão de Julho de 2016 a Julho de 2017. Item 2.8 – Projeto de lei dos Artistas de Rua 51 
nos logradouros públicos de Joinville – o Diretor Presidente Guilherme, indaga se os conselheiros 52 
possuem contribuições neste assunto; destaca que foi realizada uma pesquisa ainda informal sobre 53 
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lei dos artistas em outras cidades como São Paulo e Rio de Janeiro; o Presidente Guilherme diz que 54 
é preciso uma facilitação para os artistas de rua, que é preciso trabalhar este assunto. Adentrando ao 55 
último item de pauta nº. 2.9 – Projeto de lei dos Mestres e Mestras dos Saberes e Fazeres da Cultura 56 
Popular – o servidor Cristiano Viana Abrantes, do setor CPC, faz uma explanação sobre a referida 57 
minuta de lei. Solicita a aprovação da minuta pelos conselheiros presentes. O Presidente Maycon 58 
solicita a secretaria do conselho o encaminhamento desta lei a todos os conselheiros, para análise no 59 
período de uma semana, para depois aprovarem virtualmente através do e-mail pela aprovação ou 60 
não da referida minuta. Na revisão de pendências a questão do lançamento de fóruns e seminário 61 
sobre o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura ficou acordado em realizar apenas um 62 
único evento, um seminário culminado com uma audiência pública onde possa ser apresentadas 63 
contribuições e sugestões de melhoria para o SIMDEC. Nos assuntos gerais, a conselheira Gabriela, 64 
reforça o pedido da conselheira Monica quanto às informações sobre o IPCJ; o conselheiro Tirotti 65 
lembra a importância dos conselhos consultivos, bem como, o pacto pela cultura; o munícipe Arno 66 
Kuhlen destaca a ausência da cultura na Lei do Ordenamento Territorial – LOT; o conselheiro 67 
Deivison informa que em 26.07.16 será realizada a reunião descentralizada do conselho estadual de 68 
cultura, o Presidente Maycon informe que a Câmara de Vereadores convida para as reuniões da 69 
comissão da LOT dias 5 e 6 de julho às 09:00 horas na sala de licitação e dia 14 de julho às 19:30 70 
para audiência pública do mesmo assunto. Sem mais a tratar o Presidente Maycon Santos 71 
encerra a reunião, e eu, Simone Nascimento Silva, lavro a presente ata, a qual será colhida 72 
à assinatura do Presidente Maycon Santos e a minha, conforme art. 42 do Regimento 73 
Interno do CMPC. 74 
 75 
Maycon Santos _______________________________ 76 
Simone Nascimento Silva_______________________ 77 


