
Ata da 1ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 16 de janeiro de 2017 – Plenarinho da
Câmara de Vereadores de Joinville.
Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, iniciou-se a reunião
ordinária do Conselho Municipal  de Política Cultural.  Considerando a falta de quórum, o
presidente Cássio Fernando Correia deu início aos trabalhos, conforme pauta regimental,
mas sem caráter deliberativo. Justificaram suas ausências os conselheiros: Marilene Bulla e
Ari  José Vieira  da SIDE,  os representantes da Secretaria  Municipal  do Meio  Ambiente-
SEMA Marcela da Cruz Soares da Silva e Pryscilla Menarim Dzazio, Tirotti, e a conselheira
Maria Rosa de Miranda Coutinho do setor de Livro e Leitura. Registrado o envio de moção
para  o  Governador  Raimundo  Colombo  e  à  Secretaria  Estadual  de  Cultura,  Turismo e
Esporte que recomenda a priorização do lançamento do edital Elizabete Anderle, conforme
sugerido na última reunião. Lembrou que também ficou decidido na última reunião elaborar
uma moção referente a questão da Escola de Teatro Bolshoi, mas devido a falta de maiores
informações a mesma não foi elaborada até o momento. Diante disso, ficou decido nesta
oportunidade que o teor do documento será encaminhado à secretária do Conselho para as
providências  cabíveis.  Com  relação  a  reforma  administrativa,  anunciada  pelo  Poder
Executivo Municipal, o Grupo de Trabalho criado na última reunião deste Conselho se reuniu
e  elaborou  um  documento  com  considerações  referentes  as  mudanças  propostas  pela
Prefeitura, e protocolado nos gabinetes de todos os vereadores da Câmara Municipal.  O
presidente Cássio informou ainda sobre a elaboração de outro documento encaminhado às
Comissões Técnicas colocando o CMPC à disposição para participar das discussões sobre
esse tema. Seguindo a pauta, foi deliberada a indicação de conselheiro titular e suplente
(Anderson Dresch Dias Correa e Gilson Pohl) do Setor de Música, para compor o Conselho
Curador  da  Orquestra  da  Cidade,  conforme  Lei  7.260/2012.  Outra  indicação,  conforme
pauta, foi a da conselheira Helga Tytlik, para compor o Conselho Técnico e Científico do
Museu Sambaqui. O conselheiro Anderson lembrou do Projeto de Lei do Vereador Fábio
Dalonso  que  trata  da  Rádio  Educativa  Joinville  Cultural,  garantindo  um  período  da
programação para músicas de artistas/cantores locais. Em atenção ao ofício, o Conselho
encaminhará uma resposta à Câmara de Vereadores de Joinville se manifestando favorável
ao projeto.  Dando sequência a reunião e voltando ao assunto da reforma administrativa da
prefeitura, o presidente Cassio comentou que o grupo de trabalho que trata desse tema se
reuniu com o presidente da FCJ Raulino Esbiteskoski, visando dirimir algumas dúvidas, com
relação ao CNPJ e do novo organograma da nova Secretaria. Para que todos os membros
deste  Conselho  tivessem  conhecimento  das  tratativas,  foi  aberta  a  palavra  ao  diretor
executivo da FCJ Evandro Censi, considerando que o presidente Raulino não pode se fazer
presente por estar  representando o senhor prefeito  Udo Döhler  em outra reunião,  neste
mesmo horário. Evandro explicou que nesta data foi entregue, à Câmara de Vereadores de
Joinville, o projeto da reforma.  O Conselheiro Joel fez a leitura de alguns pontos do projeto
como: Ser de competência da Secretaria de Comunicação a Rádio Joinville  Cultural  e o
Arquivo Histórico; Redução de cargos; Redistribuição de servidores, entre outros assuntos.
Diante dessas alterações propostas no referido projeto, os conselheiros se mostraram um
tanto  preocupados  e  após  um  amplo  debate,  decidiram  requerer  aos  Vereadores  uma
discussão em conjunto, analisando ponto a ponto de forma criteriosa. O projeto tramitará
nas Comissões Técnicas para posterior análise e votação do plenário. Considerando a falta
de quórum para deliberação documental, os encaminhamentos de ofícios à CVJ serão feitos
através do Grupo de Trabalho que se reunirá amanhã, dezessete de janeiro. Também por
falta de quórum, não foi possível definir o novo horário das próximas reuniões do CMPC.
Nada mais a ser tratado, o presidente Cássio agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião,  e  eu  Tania  R.  Senem  lavrei  a  presente  ata,  que  após  lida  e  julgada  será
devidamente assinada.
Cássio Fernando Correia  ___________________________________
Tania R. Senen       ___________________________________
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