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Joinville, 23 de julho de 2021.

Ata da 3ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 17 de maio 2021 – Reunião realizada por
videoconferência

Ao décimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e trinta minutos,
realizou-se a terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville – CMPC,
de dois mil e vinte e um, a reunião aconteceu por videoconferência, utilizando o aplicativo Google Meet,
conforme convocação.  Fica registrado que os Conselheiros:  Maria da Penha Lage Camargo,  Graziella
Demantova,  Marco  Aurelio  Chianello  e  Elisabete  Tamanini  justificaram  a  ausência  antecipadamente.
Registra-se a presença dos Conselheiros Albertina Camilo de Castro Franco, Alceu Bett, Anderson Dresch
Dias Correa, André João Mira, Cassio Fernando Correia, Celiane Neitsch, Dilney Fermino Cunha, Elaine
Pereira  Gonçalves,  Francine Olsen,  Gilmara Farias,  Heidi  Bublitz  Schubert,  Iara  Cristina Garcia,  Inês
Pozzagnolo,  Jackson Amorim, Jay Alan Rosa Thomas,  José Mauro Santos da Silva,  Marcelo Octavio
Negreiros de Mello, Patricia Stahl Gaglioti, Rafael Daniel Huch, Regina Celia dos Santos, Roberta Meyer
Miranda da Veiga, Samira Sinara Souza, Semitha Heloisa Matos Cevallos, Sergio Volmir de Almeida,
Tatiana de Souza Sabatke,  Walmer  Bittencourt  Junior.  A reunião foi  iniciada pelo  Vice-Presidente  do
CMPC,  Sergio  Volmir  de  Almeida,  que  agradeceu  a  presença  de  todos  e  elogiou  a  participação  dos
presentes. 1. Expedientes: 1.1. Justificativas de ausência: Justificaram suas ausências os conselheiros:
Maria da Penha Lage Camargo, Francine Olsen, Graziela Demantova, Marco Aurelio Chianello e Elisabete
Tamanini. 2. Ordem do dia:2.1 – Informes e Deliberações Simdec – 2021: O Sr. Cássio comunica que
existem duas vagas para a Comissão SIMDEC/LOA, colocando a disposição estas vagas. Colocam-se à
disposição e compõem então a partir  deste momento, os Srs. Rafael Daniel Huch e Alceu Bett.  O Sr.
Cássio  informa  que  foi  realizada  reunião  da  Comissão  SIMDEC/LOA  na  última  semana,  existe
possibilidade  de  algumas alterações:  Criação de  uma tabela  de  orçamentos,  para  que seja  pleiteada  a
ausência  de  três  orçamentos  por  item,  a  lista  será  baseada  em tabelas  oficiais  de  órgãos  oficiais  das
categorias. A possibilidade de adequação do projeto aprovado,  com trinta porcento do projeto captado,
desde que a solicitação seja enviada para aprovação da CAP. A segunda revisão orçamentária pela SAP
não haverá  mais,  cabendo a  ela  somente  a  habilitação.  A possibilidade  de  captador  de  recursos  e  da
remuneração do proponente por projeto passar a ser de quinze por cento no máximo. Em seguida ele segue
respondendo dúvidas dos conselheiros. Informa também que existe previsão para pagamentos pendentes
entre junho e julho. 2.2 – Comunicação sobre o andamento da Comissão Organizadora da 8a CMC: O
Sr. Marcelo faz explicações quanto ao andamento da Conferência Municipal de Cultura, explicando sobre
os andamentos que a Comissão Organizadora da Conferência Municipal de Cultura está organizando. Ele
comunica também sobre os eixos e temas que serão abordados. Dando seguimento explica os andamentos
que serão realizados nos próximos meses, observando que pela primeira vez o Plano Municipal de Cultura
será revisado, expõe a importância da realização dos Fóruns Setoriais, para revisão das metas. O Sr. Sérgio
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comenta que a importância dos Fóruns Setoriais já preverem em suas pautas a revisão das metas. 2.3 –
Comunicação sobre a realização dos fóruns setoriais de Comunicação, de Formação em Cultura e de
Dança: Os conselheiros de Formação em Cultura, Comunicação em Cultura e Dança, fazem convites à
participação de seus fóruns. 2.4 – Aprovação final da moção de alerta do funcionário público: O Sr.
Sérgio comenta que já enviou o documento para apreciação dos conselheiros durante a semana e com o
retorno que obteve considera-se aprovada a redação. Informa que o documento será enviado aos órgãos
competentes. 2.5 – Argumentação do secretário Guilherme sobre o pedido de vistas à Carta de Pesar
elaborada pelo CMPC: Por solicitação da Sra. Francine, o item de pauta fica invertido como último item.
2.6 – Decreto 2017/ Secult para Secom: Quando teremos o retorno do Arquivo Histórico para a
Secult? O conselheiro Dilney,  coordenador do Arquivo Histórico de Joinville,  explica a  situação.  Ele
comenta que a instituição do Arquivo Histórico de Joinville -  AHJ, sempre pertenceu à SECULT. Na
gestão passada o cargo de coordenação do AHJ, pertencia a Secretaria de Comunicação - SECOM, mas
que na gestão atual, este cargo já compete à SECULT. Declara que a única pendência é o cargo de gestão
documental, que está em tratativa com a SAP, SECULT e SECOM, para que a solução seja providenciada.
Ele completa que o AHJ terá processo fundamental no processo de gestão documental. 2.7 – Novo espaço
do Arquivo Histórico para acervo: A conselheira Samira questiona sobre a ampliação da estrutura do
AHJ. O Sr. Dilney comenta que a ampliação é necessária, responde  a expectativa é de que até o próximo
ano, seja apresentado o projeto arquitetônico da ampliação. Relata que a ampliação deve ser o dobro do
tamanho atual. A Sra. Samira agradece as considerações. A Sra. Celiane pergunta sobre o restauro da Casa
Enxaimel, anexo ao AHJ. A Sra. Roberta responde que as solicitações de serviço estão sendo realizadas.
2.8 – Eleição do presidente do CMPC: O Sr. Sérgio expõe as condições para candidatos à presidência do
CMPC e encaminhar a votação. Lembra que é necessária a maioria simples de votos. Como candidato, o
Sr. Anderson Dresch se apresenta e se coloca como candidato. Após a apresentação inicia-se a votação.
Eleito  por  maioria  de  votos,  o  Sr.  Anderson  Dresch.  Ele  agradece  e  faz  seus  agradecimentos  e
considerações.  2.9  (Item de  pauta  invertido  2.5)  Argumentação do  secretário  Guilherme sobre  o
pedido  de  vistas  à  Carta  de  Pesar  elaborada  pelo  CMPC:  Devido  a  ausência  do  Sr.  Guilherme
solicitante do pedido vista, a Sra. Francine Olsen, representa-o e faz a leitura do relatório. O Sr. Anderson
coloca em votação uma reanálise do documento e que este seja discutido em nova reunião. Por maioria de
votos, foi aprovada a reanálise a ser apresentada em futura reunião. 3. Informes Gerais: O Sr. Sérgio faz a
leitura do documento enviado pelo Sr. Pierre Porto, ex-conselheiro, ao  qual sugere maior comunicação
quanto  às  regras  de  combate  à  pandemia  COVID-19.  O  Sr.  Anderson  sugere  que  seja  redigida  uma
recomendação à SECULT com o teor proposto, assim colocando em votação para aprovação. Aprovado
por maioria de votos que seja redigida uma recomendação para a SECULT. A Sra. Heidi, representante do
CMPC na COMPHAAN, faz seu relatório e recomendações sobre sua participação na comissão. O Sr.
Marcelo relata que existe o membro da CAP, Sr. Reinoldo indicado pela setorial de Livro e Literatura, que
não  está  sendo  possível  o  contato  com  ele  e  ele  não  tem  comparecido  às  reuniões.  A  Sra.  Inês,
compromete-se a entrar em contato com ele e retornar. O Sr. Anderson comenta a criação do Instituto
Catarinense de Cinema,  representado em todas as regiões do estado de Santa Catarina.  A reunião foi
encerrada às vinte e uma horas e trinta e dois minutos. Sem mais a tratar, o Presidente Anderson Dresch,
agradeceu a presença de todos finalizando os trabalhos, e eu Jailson Cordeiro, lavrei a presente ata, a qual
vai  assinada por mim e pelo Presidente Anderson Dresch,  conforme art.  42 do Regimento Interno do
CMPC.

Documento assinado eletronicamente por Jailson Cordeiro, Servidor(a) Público(a),
em 23/07/2021, às 09:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9917222 e o código CRC 6F5B7B66.
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