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ATA DE REUNIÃO SEI Nº 0012419854/2022 - SECULT.UPM.MAJ.AAD

 

 

Joinville, 30 de março de 2022.
 

 

Ata da 1ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 24 de janeiro de 2022 – Reunião realizada por
videoconferência

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas e trinta
minutos, realizou-se a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville –
CMPC, de dois mil e vinte e dois, a reunião aconteceu por videoconferência, utilizando o aplicativo Google
Meet, com link para acesso https://meet.google.com/hru-skca-dmk, conforme convocação. Registra-se a
presença dos Conselheiros Albertina Camilo de Castro Franco, Anderson Dresch Dias Correa, Celiane
Neitsch, Elaine Pereira Gonçalves, Fárida Mirany de Mira, Francine Olsen, Heidi Bublitz Schubert, Iara
Cristina Garcia, Inês Pozzagnolo, Jay Alan Rosa Cardoso, José Mauro Santos da Silva, Juliano Lueders,
Maria da Penha Lage Camargo, Marcelo Octavio Negreiros de Mello, Patricia Stahl Gaglioti, Rafael Daniel
Huch, Regina Célia dos Santos, Regina Célia Marcis, Roberta Meyer Miranda da Veiga, Semitha Heloisa
Matos de Carvalho, Sergio Volmir de Almeida, Walmer Bittencourt Junior. A reunião foi iniciada pelo
Presidente Anderson Dresch , que agradeceu a presença de todos e desejou um excelente ano de trabalho,fez
a leitura da pauta, qual seja: 2.1. Apresentação para aprovação do Calendário de Reuniões CMPC/2022; 2.2.
Informações sobre a redistribuição das sobras do edital e mecenato e sobre o não pagamento do edital 2021
dentro do exercício 2021; 2.3. Informação sobre a composição e demais informações do COMTUR –
Conselho Municipal de Turismo, pela Secult; 2.4. Solicitação de Relatórios das Comissões internas do
CPMC: a) Relatório Anual da CT Permanente Simdec/LOA (Art. 22 do Regimento Interno do CMPC). b)
Relatório Anual da CT PMC Art. 22 do Regimento Interno do CMPC. 2.5. Complementação da nominata da
CT Permanente Simdec/LOA (Art.20 Parágrafo 3 do Regimento Interno, até 7 membros); 2.6. Informações
sobre a 8ª Conferência Municipal de Cultura: datas, locais e assuntos; 2.7. Apresentação do Fórum de Artes
Visuais, com a conselheira Regina Marcis; 2.8. Apresentação da Casa da Cultura (Semitha); 2.9.
Apresentação das ações da Gerência de Cultura de 2021 (Jay); 2.10. Informações sobre a possibilidade de
utilização dos Anexos 1 e 2 da Cidadela. Dando início aos trabalhos Anderson Dresch colocou em aprovação
o item 2.1. Apresentação para aprovação do Calendário de Reuniões CMPC/2022, solicitando que os
conselheiros se manifestassem no chat, o calendário foi aprovado por unanimidade, mantendo as reuniões
nas terceiras segundas-feiras do mês, vamos intitular um mês reunião ordinária e outro mês reunião
extraordinária, hoje nossa primeira reunião ordinária, vinte e um de fevereiro a primeira reunião
extraordinária, vinte e um de março a segunda reunião ordinária, dezoito de abril a segunda reunião
extraordinária, dezesseis de maio terceira reunião ordinária, vinte de junho a terceira reunião extraordinária,
dezoito de julho a quarta reunião ordinária, quinze de agosto a quarta reunião extraordinária, dezenove de
setembro a quinta reunião ordinária, dezessete de outubro a quinta reunião extraordinária, vinte e um de
novembro a sexta reunião ordinária e cinco de dezembro a sexta reunião extraordinária. Após passou para o
item 2.2. Informações sobre a redistribuição das sobras do edital e mecenato, sobre  o não pagamento
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do edital 2021 dentro do exercício 2021, os representantes da SECULT, Jay Alan, Gerente de Difusão e
Cultura, a Diretora Executiva, Francine Olsen e o Coordenador de difusão e Cultura Marcelo de Mello deram
as devidas explicações. O conselheiro, Serginho de Almeida, questionou que foram feitas várias concessões
no ano passado para que o Simdec regularizasse seus prazos e ações, que garantias teria que o cronograma
seria cumprido este ano. A conselheira Heidi Bublitz Schubert, sugeriu que fosse resgatado o Cronograma de
atividades do Simdec efetivado há alguns anos, para que não ocorra mais o não pagamento do edital vigente
dentro do exercício. O Presidente Anderson Dresch fez suas considerações e passou para o item 2.3.
Informação sobre a composição e demais informações do COMTUR – Conselho Municipal de
Turismo, pela Secult, a conselheira Francine Olsen fez uma apresentação sobre o item. Passado para o item
2.4. Solicitação de Relatórios das Comissões internas do CPMC: a) Relatório Anual da CT
Permanente Simdec/LOA (Art. 22 do Regimento Interno do CMPC). b) Relatório Anual da CT PMC
Art. 22 do Regimento Interno do CMPC. Ninguém apresentou parecer. Anderson Dresch passou para o
próximo item da pauta 2.5. Complementação da nominata da CT Permanente Simdec/LOA (Art.20
Parágrafo 3 do Regimento Interno, até 7 membros);  O conselheiro Marcelo de Mello sugeriu que na
próxima reunião seja feito as indicações dos nomes para comporem a complementação da nominata e que
essa Ata seja utilizada para compor o novo decreto de nomeações. A sugestão foi aceita. 2.6. Informações
sobre a 8ª Conferência Municipal de Cultura: datas, locais e assuntos; o conselheiro Marcelo de Mello
salientou que sejam respeitados os prazos para que não haja atrasos. Passado para o próximo item da pauta,
2.7. Apresentação do Fórum de Artes Visuais, com a conselheira Regina Marcis; o Fórum ainda não foi
marcado, por isso não houve apresentação. Anderson Dresch deu continuidade a reunião passando para o
item 2.8. Apresentação da Casa da Cultura feita pela conselheira Semitha Cevallos. Infelizmente pelo
adiantado da hora essa apresentação ficou pela metade, sendo continuada na próxima reunião do CMPC. O
Presidente passou a palavra para o secretário Jailson Cordeiro, que comunicou que deixaria o cargo a partir
da presente data, que pela grande demanda de ações da sua função seria difícil conciliar todas as ações.
Agradeceu e se colocou à disposição para eventuais auxílios ao que fosse necessário. Fez a apresentação da
nova secretária do CMPC, Tatiane Andresa de Souza, funcionária concursada, atualmente na Unidade do
Museu de Arte de Joinville e passou a palavra. A nova secretária cumprimentou a todos e se colocou à
disposição. O Presidente Anderson agradeceu a disponibilidade do secretário, sempre solícito e deu boas-
vindas à Tatiane. Registra-se ainda, a presença da visitante: Fabiana Senna de Souza Ferreira. A reunião foi
encerrada às vinte e uma horas e dezenove minutos. Sem mais a tratar, o Presidente Anderson Dresch
agradeceu a presença de todos finalizando os trabalhos, e eu Tatiane Andresa de Souza, lavrei a presente ata,
a qual vai assinada por mim e pelo Presidente Anderson Dresch, conforme art. 42 do Regimento Interno do
CMPC.
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