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ATA SEI

Ata da 4ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 16 de julho de 2018 – Plenarinho da Câmara de
Vereadores de Joinville.

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, no Plenarinho da Câmara
de Vereadores de Joinville, em Joinville, Santa Catarina, realizou-se a quarta reunião ordinária do Conselho
Municipal de Política Cultural de Joinville - CMPC-Joinville/Gestão 2016-2018, conforme convocação do
Presidente Anderson Dresch. O então Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, informa que
temo quórum para a reunião e que terá que se ausentar, mas que a conselheira Regina irá substituí-lo. Em seguida
registra as ausências justificadas dos conselheiros: Evandro Censi Monteiro, Tiago Furlan, Marcos de Oliveira,
Odair Machado, Douglas Hoffmann, Richard, Rafael Huch, Ebner, Alceu Bett, Adriana, Iara Pâmela. Inicia a
Pauta, com a aprovação da Ata anterior. Heidi informa que está de acordo com a Ata e já passou à secretária os
apontamentos. Iraci questiona sobre a falta da Ata da reunião extraordinária, pois só foi enviada a Ata da Reunião
Ordinária e na Pauta falava-se em aprovação da Ata da Reunião anterior. A Secretária informa que está
finalizando a Ata e que irá encaminhá-la. Iraci fala da importância do envio da Ata pois gostaria de fazer alguns
apontamentos sobre o que foi tratado na Reunião e também informa que leu a Ata superficialmente pois não foi
enviada com antecedência para que fosse feita a leitura com calma. Aprova a ata, Solicita que as Atas não sejam
enviadas no dia da Reunião. Anderson solicita que seja feito esse ajuste relacionado a Ata. Todos aprovam a Ata.
Anderson segue a Pauta passando para a discussão da Agenda e formato dos fóruns setoriais. A Secretaria
informa que trata-se de uma organização interna do CMPC  independente da SECULT. è necessário que os
fóruns sejam definidos pelo CMPC principalmente para aprovação dos Relatórios técnicos de projetos do
SIMDEC que conforme as últimas Portarias dde Prestação de Contas exigem que sejam aprovados pelas
Setoriais do CMPC. Anderson solicita as Setoriais que se organizem para realização dos Fóruns e já verifiquem
as datas e locais para realização e passem para a secretária. A secretária fala da importância desse agendamento
para que os proponentes que tiverem os Relatórios técnicos aprovados pelo SIMDEC possam ser notificados e
apresentá-los aos fóruns. Iraci sugere que seja feita uma proposição de período de calendário para agendamento
dos Fóruns, sugere que se iniciem na segunda quinzena de setembro e outubro. Solicita um auxílio da SECULT e
da Secretária para que haja um suporte e padronização de modelo de Ata e na divulgação dos fóruns. Solicita
que os conselheiros do Poder público também participem, que não haja somente a participação dos conselheiros
da Sociedade civil, para que questionamentos direcionados à Gestão possam ser respondidos, principalmente em
relação ao SIMDEC. Anderson concorda e sugere que os conselheiros da SECULT possam se dividir e
participar dos Fóruns. Propõe que seja estabelecida uma data, sugere que os fóruns sejam realizados até a
primeira quinzena de setembro. A Secretária coloca-se a disposição para fazer um calendário dos Fóruns e
solicita que as Setoriais lhe informem as datas previstas, para que se possível não ocorram dois fóruns num
mesmo dia. Anderson segue a pauta, Indicação da Conselheira Heidi para a CONPHAAM, realizada em abril de
dois mil e dezoito, assinada pelo então presidente Cássio. A Secretária esclarece que este item foi incluído na
Pauta pois alguns Conselheiros gostariam que fosse indicada outra pessoa para representar o CMPC alegando
que a indicação foi feita na Gestão anterior. Esclarece que a representação da Heidi na CONPHAAM, bem
como a da Conselheira Regina ao Sistema de Museus foi deliberada pela plenária do CMPC, e foram escolhidas
pois fariam parte da Gestão atual do CMPC. Anderson informa que trata-se de uma validação da indicação pela
atual Gestão do CMPC. Guilherme esclarece que não tem nada contra a Heidi mas levantou esse assunto pois os
Conselheiros que elegeram a Heidi não fazem mais parte do Conselho, então ele sugere que caso alguém se
interesse em representar o CMPC na CONPHAAM que seja feita uma nova votação. Heidi explica que devido à
troca de Gestão do CMPC houve esse inconveniente. Fala que o próprio Regimento da CONPHAAM prevê
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que caso haja troca de Gestão pode ser trocado ou não o representante. Informa que pode ser homologado,
segundo informou a Conselheira Ilanil. Iraci se posiciona favorável a Heidi permanecer na CONPHAAM pois foi
deliberado na Plenária da Gestão anterior e portanto não há necessidade de ser validado pela Gestão atual.
Guilherme concorda que as decisões da Gestão anterior não devem ser revalidadas mas acredita que as
representações sim, pois foram definidas por um Conselho que não existe mais. Anderson reforça que tivemos
uma situação atípica do CMPC em função da antecipação da troca de Gestão. Ele questiona se todos
concordam sobre a permanência da Heidi representando o CMPC na CONPHAAM e todos concordam.
Anderson questiona se todos concordam com a permanência da Regina representando o CMPC no Sistema de
Museus e todos concordam. Heidi questiona quais os Conselhos existentes na Cidade e se existe participação do
CMPC, e se existe Conselho de Turismo. A secretária informa que alguns Conselheiros do Poder público
participam de outros Conselhos representando a Gestão, e que existe um Conselho de Turismo, onde o
Conselheiro Douglas participa. Iraci sugere que seja solicitado a SECULT que informe ao CMPC quais
Conselheiros fazem parte de outros Conselhos da Cidade representando a SECULT. Anderson
concorda.Guilherme demonstra interesse em representar o CMPC no Sistema de Museus, pois ele pertence a
esta Setorial no CMPC. Anderson questiona se é viável fazer uma nova eleição. Heidi informa que deve ser visto
na Ata do último Fórum da Setorial como deve ser o procedimento. Regina concorda em ceder a vaga para o
Guilherme. Anderson sugere que o assunto seja revisto e votado em uma próxima reunião. Ele segue a pauta,
passando para a Deliberação sobre a Instalação de monumento em homenagem ao Sr. Waldir V. Polzin para
emissão parecer do CMPC. A Secretária informa que foi encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente - SAMA
um ofício, solicitando que o monumento fosse instalado na Praça da Biblioteca. A SAMA então questionou a
SECULT, através de Ofício direcionado à Gerência de Patrimônio, que solicitou que o assunto fosse levado ao
Conselho. O Senhor Waldir Polzin possuia uma Loja de Discos em frente à Biblioteca Municipal e existe um
interesse em que ele seja homenageado através desse monumento, onde o Senhor Silvino da Costa está
organizando um projeto para propor ao SIMDEC. Marisa, informa atuar na área da Música mas não conhece o
Senhor Valdir. Ela considera que trata-se de um espaço público importante e que existem outros nomes mais
relevantes que poderiam ser homenageados. Considera estranho o CMPC ter que dar um parecer a respeito,
sugere que seria injusto dar esse local para uma pessoa que não tem tanta representatividade na área musical.
Anderson acha confuso dar um parecer sobre um projeto que não existe. A Secretária lembra que o parecer foi
solicitado pela SECULT através da Gerência de patrimônio e não pelo proponente. Iraci concorda que mesmo
tendo sido encaminhado pela SECULT não tem como o Conselho avaliar esse contexto sem uma fundamentação
sobre o monumento. Heidi lembra que já houve uma situação parecida, sobre uma Medalha de Mérito Cultural e
foi feito um Grupo de Trabalho para analisar o caso. Anderson esclarece que são situações diferentes. Adriana,
gerente de patrimônio da SECULT esclarece que o Senhor Preti, ex-vereador, solicitou um auxílio da Gerência
para que ele pudesse concretizar essa homenagem ao Senhor Valdir, pois ele tenta há alguns anos fazer o projeto.
Ele apresentou apenas o material trazido à essa plenária, Adriana solicitou a ele que fizesse uma fundamentação
dos motivos que o levaram a realizar o projeto, sobre a relevância cultural e viabilidade. Informa que o CPC não
pode dizer se é viável a instalação do monumento pois trata-se de um Patrimônio Imaterial. Ele não entendeu o
que a Adriana solicitou, no conhecimento dele para instalar o monumento ele deveria ter apenas uma autorização
da SAMA na parte de praças e jardins. Adriana conversou com o Evandro e decidiram que o melhor seria
solicitar um auxílio do CMPC para responder ao ex-vereador Preti, fornecendo parecer para responder se é ou
não viável a instalação. Guilherme reforça que ninguém conhece o homenageado. Ele acredita que na Lei do IPCJ
haja algo sobre monumentos mas acredita que não seja neste caminho. Adriana esclarece que trata-se de um
busto e não monumento. Guilherme defende os monumentos, e sugere que seja desenvolvida uma política de
aprovação de monumentos indicando se devem ou não ser aprovados pelo CMPC, para não correr o risco que
passem pelo CMPC apenas alguns casos de implantação de monumentos. Sugere a criação de um Grupo de
trabalho para analisar essas situações. Anderson informa que terá que sair e que a Conselheira Iraci presidirá a
reunião. Ela inicia fazendo uma proposta de que seja desenvolvida entre a SECULT e a Setoriais de patrimônio
uma normativa de como serão tratados esses casos. Ela lembra que a implantação de monumentos normalmente
são indicadas pelo Executivo ou Legislativo, e raramente pela sociedade civil e não existe uma Normativa para
avaliar esses casos. Sugere que seja criado um regramento para avaliação desses casos. A questão não é se o
homenageado é pequeno ou não e sim de ordem de ocupação dos espaços públicos. Sugere que seja
desenvolvido um regramento para casos propostos pela Sociedade Civil. Ela solicita que o Guilherme convide as



17/09/2018 SEI/PMJ - 2424851 - Ata

https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000002694742&infra_… 3/3

Setoriais de Patrimônio, para que  conversem e desenvolvam uma proposição para ser apresentada ao Poder
Público. Iraci segue a pauta e passa a palavra a Conselheira Regina que fala sobre a necessidade de Criação de
Carteirinha de identificação dos Conselheiros, pois ela participou de uma Gestão onde utilizavam a Carteirinha
para se identificarem como membros do Conselho nos eventos que participem. Iraci questiona à Secretária se é
possível de ser feita a carteirinha. Fabiana informa que sim, que pode solicitar que a arte seja desenvolvida na
SECULT, e aproveita a oportunidade para informar que estão providenciando os certificados de participação
para os Conselheiros da Gestão anterior, e que será entregue nas próximas reuniões. Todos aprovam a
carteirinha. Iraci finaliza os itens da Pauta e passa aos Assuntos Gerais onde questiona sobre a situação dos
Ofícios enviados à SECULT, SAP e PGM sobre o Decreto do SIMDEC, se o CMPC recebeu alguma resposta
por parte das Secretarias. Fabiana informa que teve um retorno oficial por parte da SECULT, onde o Secretário
Raulino leu o ofício, informou que aguarda o retorno da SAP e PGM para se posicionar e agendar a reunião.
Temos o protocolo de recebimento da SAP e da PGM, porém nenhuma resposta ainda. Informa que o Evandro
tem cobrado da SAP um retorno o quanto antes ao ofício do CMPC. Iraci informa que já esperava essa
situação. Marisa Toledo fala do movimento Eu Defendo o SIMDEC, lamenta que em fevereiro tenha sido feita a
entrega do Manifesto ao CMPS, fala do atraso da publicação dos Documentos da Conferência e da
Complicação para a nomeação da Nova gestão do CMPC. Acredita que o poder público queira inviabilizar o
SIMDEC. O SIMDEC é uma Lei não pode ser revogado, mas vem sendo inviabilizado através do Novo
Decreto. Fala sobre a importância de se manter o SIMDEC funcionando. Fala que a Classe artística tem que
fazer pressão para que o SIMDEC não acaba. Uma das formas é oficial, como foi feito com os ofícios, e caso
não funcione tem que se busca outras formas de lutar. Iraci sugere ao CMPC que seja feito um Manifesto Público
demonstrando a indignação da Classe diante da falta de respostas do Poder Público e da publicação do novo
Decreto sem a consulta prévia ao CMPC, a ser enviado ao Executivo, Legislativo e publicação em redes sociais
e imprensa. Propõe também que seja encaminhado um Ofício à Câmara de Vereadores solicitando apoio do
Legislativo na solicitação de revisão do Decreto. Iraci coloca em votação e todos concordam. Guilherme lembra
que no dia vinte e seis de agosto o CMPC completa cinquenta anos de existência, e sugere que cada Setorial
desenvolva ações comemorativas. Ele fala sobre a Moção aprovada na Conferência para discutir o
funcionamento do Conselho. Ele propõe que o CMPC possa ter maior visibilidade na cidade, e alcançar maior
representatividade. Gostaria que fosse feito um grande Movimento comemorativo desse aniversário, e que seja
um momento de reflexão para os Conselheiros. Sugere que a data possa ser aproveitada para aumentar a
visibilidade do CMPC. Iraci sugere que possam ser promovidas ações entre as Setoriais como Rede, ela solicita
que o Guilherme possa desenvolver uma proposição a esse respeito para ser repassada a SECULT e SECOM.
Iraci coloca em votação e todos aprovam. Iraci agradece a presença de todos finalizando os trabalhos. Sem mais,
eu, Fabiana Senna de Souza Ferreira lavrei a presente ata, a qual será colhida à assinatura do presidente e a
minha, conforme art. 42 do Regimento Interno do CMPC.
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