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ATA SEI

Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CMPC - Joinville, 26 de fevereiro de 2019 – Auditório do Museu
Sambaqui de Joinville.

Aos vinte e seis dias do mês fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, no Auditório do
Museus Sambaqui de Joinville, em Joinville, Santa Catarina, realizou-se a primeira reunião extraordinária
do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville - CMPC Joinville/Gestão dois mil e dezoito - dois
mil e vinte, conforme convocação do Presidente Anderson Dresch. O presidente Anderson iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos, em seguida registra as ausências justificadas dos
conselheiros: Raulino Esbiteskoski  SECULT, Evandro Censi SECULT, Juliane Hoffmann  SECULT,
Marilene Bulla SEPUD, Letícia Flávia Setorial Dança, Marcia Camargo Setorial Artes Visuais, Heidi
Schubert Setorial Patrimônio Imaterial, Rodrigo Bornholdt Setorial Patrimônio Imaterial, Regina Santos
Setorial Comunicação em Cultura, Silvestre Ferreira Setorial Formação em Cultura, Alceu Bett Setorial
Audiovisual. Após as justificativas, o presidente faz a leitura da Relação dos membros eleitos para o
Conselho da Juventude, onde a conselheira Heidi Schubert representa o Segmento Cultural como titular. A
vaga para suplente está em aberto, o presidente questiona se algum conselheiro deseja candidatar-se à vaga
e quais os trâmites para a candidatura. A secretária informa que haverá um novo Fórum do Conselho da
Juventude onde quem se interessar pode candidatar-se à vaga, para maiores informações podem falar
direto com a Conselheira Heidi. Na sequência, ele passa para o item da Pauta: Processo Seletivo CEC –
Etapa Municipal. Ele informa que recebeu um e-mail do Rosivaldo - Conselho Estadual de Cultura - CEC,
passando as informações necessárias para a eleição dos artistas interessados em fazer parte do Conselho
Estadual de Cultura. Informa que para escolher os representantes é necessário realizar um Fórum Setorial
para Eleição destes representantes. A Secretária sugere que o Fórum seja realizado junto à próxima
reunião do CMPC. Iraci reforça que a Convocação e Divulgação do Fórum, conforme orientação da CEC,
devem ocorrer com vinte dias de antecedência da realização do Fórum. Samira sugere que se for realizado
no dia da reunião, podemos iniciar a reunião uma hora antes. Anderson sugere que a reunião do CMPC
seja na segunda e o Fórum na terça-feira, assim podem ser tratados outros assuntos no Fórum. Iraci sugere
que as Setoriais que estão com vacância de titular ou suplente que aproveitem o Fórum para realizar a
eleição. O presidente coloca em votação, e todos aprovam a data do Fórum. O presidente segue a
pauta: Escolha dos membros da CAP (Comissão de Análise de Projetos) – Sociedade Civil. Ele informa
que são cinco vagas disponíveis para a CAP e seis Entidades indicaram representantes para fazer parte da
CAP. ele informa que fará a leitura dos currículos dos representantes e na sequência será realizada a
eleição. Antes de iniciar a eleição, o presidente agradece aos membros que encerram suas atividades na
CAP. Ele inicia com a leitura dos currículos dos representantes da AJOTE: Maicon Jean Duarte; Samira
Sinara Souza; Vanessa Bencz. Após a leitura Anderson Sugere que a plenária já vote para escolher o
representante da AJOTE para a votação final. Iraci sugere que seja escolhida a Samira pois tem um bom
currículo e faz parte do CMPC, podendo ser uma representante do Conselho na CAP. Sugere ainda que a
escritora Vanessa Bencz seja a indicada do CMPC para suplente da Conselheira Heidi no Conselho da
Juventude, caso ela esteja disposta a participar. Guilherme reforça a importância de ter um representante
no CMPC na CAP. Samira informa que tem interesse em ser Conselheira do Conselho Estadual mas
afirma estar disponível para compor a CAP. Anderson passa para a votação, onde a maioria escolhe a
Samira Sinara de Souza. O presidente passa para a leitura dos currículos dos representantes da Associação
das Letras: Sandra Helena Domingues; Inês Pozzagnolo; Hans Kress. Anderson passa para a votação, onde
a maioria escolhe: Sandra Helena Domingues. O presidente passa para a leitura dos currículos dos
representantes da AAPLAJ: Asta dos Reis; Linda Suzana Poll. Anderson passa para a votação, onde a
maioria escolhe: Asta dos Reis. O presidente passa para a leitura dos currículos dos representantes da
AMORABI: Danilo Castro Mendoza; Bruna Eloize Ribas. Anderson passa para a votação, onde a maioria
escolhe: Danilo Castro Mendoza. O presidente faz a leitura do currículo do Jonas Correia Salvador,
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representante indicado pelo Bolshoi e na sequência faz a leitura do currúculo da Daniele Haak,
representante da AMUJ. Iraci sugere que seja escolhido entre os representantes do Bolshoi e da AMUJ
para que componham a CAP, uma vez que entre as demais Entidades foi realizada uma votação e
escolhidos os que possuiam melhor currículo. Ela salienta que o currículo da Daniele é superior ao do
Jonas. Marcos lembra que devemos seguir a votação conforme determina a Lei, que cada Conselheiro
escolha entre as seis entidades que enviaram candidatos. Anderson passa para então para a votação, onde
são eleitos para compor a CAP: Samira Sinara de Souza, Sandra Helena Domingues, Asta dos Reis, Jonas
Correia Salvador e Daniele Haak. O presidente informa que os itens da pauta: Planejamento Conferência
Municipal de Cultura 2019; Alterações no Regimento Interno e Palavra do Conselheiro Richard
Klymyszyn, ficarão para a próxima reunião devido à ausência dos Conselheiros Evandro e Richard. Ele
informa a plenária que foi realizada uma reunião da Comissão SIMDEC/LOA onde foram apontados
alguns itens para ser alterados no Decreto do SIMDEC. Representantes da Comissão terã uma reunião
com o Secretário Miguel - SAP, para solicitar as alterações do Decreto e que antes de serem publicados, os
Editais passem pela aprovação do Conselho. Pierre reforça a importância que sejam definidos o tema da
Conferência Municipal de Cultura. Iraci fala que devemos eleger o GT da Conferência para que se inicie a
organização da mesma. Anderson concorda e solicita que os assuntos sejam incluídos na próxima pauta.
Guilherme solicita à Secretária que assuntos que não sejam tratados em uma reunião fiquem
automaticamente para a próxima pauta. Todos concordam. Samira solicita que na próxima reunião seja
feita uma apresentação mais profissional da Revitalização da Cidadela. Ela lembra que a revitalização da
Cidadela foi prevista no Plano Municipal de Cultura, e lamenta que ela não foi concluída até o momento.
Ela pede para que todos trabalhem juntos pela Cultura. Anderson agradece a fala da Samira. A secretária
informa os assuntos que ficaram para a próxima pauta: Planejamento e eleição do GT Conferência
Municipal de Cultura 2019; Alterações no Regimento Interno, Palavra do Conselheiro Richard
Klymyszyn, Panorama dos Museus e revitalização da Cidadela. O presidente passa para a apresentação
dos Resultados – Prestação de Contas SIMDEC do projeto n° 283/2017: “Raízes através do Choro – 2.
Edição”, proponente José Francisco Irineu. Na sequência acontece a apresentação dos Resultados –
Prestação de Contas SIMDEC do projeto n° 117/2017: “Hip Hop – da Capital Nacional ao Mundial 2018”,
proponente Alisson Jonas Pereira, representado por Josiane Steil. Anderson finaliza agradecendo a
presença de todos. 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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