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ATA SEI

Ata da 6ª Reunião Ordinária do CMPC - Joinville, 18 de novembro de 2019 – Auditório do Museu
Sambaqui de Joinville.

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, no Auditório do
Museus Sambaqui de Joinville, em Joinville, Santa Catarina, realizou-se a sexta reunião ordinária 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, Juliana Oliveira SECULT, Douglas Hoffmann SECULT,
Marcos de Oliveira SECULT, Adrana Klein SECULT, Milene SAMA, Letícia Souza Setorial Dança,
Silvestre Ferreira e Iraci Seefeldt da Setorial de Formação em Cultura, Paulo Grose Setorial Diversidade e
Cultura Popular, Rafael Huch Setorial de Música, Guilherme Gassenfert Setorial de Museus e Raul da Luz
Setorial de Patrimônio Material. Ele inicia a reunião apresentando os valores definidos pela Comissão
SIMDEC/LOA para o Edital dois mil e dezenove. Ele solicita as Setoriais que discutam entre si os valores
propostos para validá-los. Após a análise da setorial. Ficam aprovados os valores para o Edital: para a
modalidade Artes gráficas/Artes plásticas serão contemplados quatro projetos no valor de vinte e oito mil
e quinhentos reais cada, totalizando cento e quatorze mil reais; para a modalidade Cinema e Vídeo serão
contemplados seis projetos no valor de setenta e oito mil reais, totalizando quatrocentos e sessenta e oito
mil reais; para a modalidade Artesanato e Cultura popular serão contemplados sete projetos no valor de
vinte e quatro mil reais, totalizando cento e sessenta e oito mil reais; para a modalidade Circo será
contemplado um projeto no valor de vinte e nove mil quatrocentos e dez reais; para a modalidade de
Dança serão contemplados seis projetos no valor de quarenta mil reais, totalizando duzentos e quarenta
mil reais; para a modalidade Edição de Livros de Arte, literatura e humanidades serão contemplados
dois projetos no valor de vinte e sete mil reais, e nove projetos no valor de dezoito mil reais, totalizando
duzentos e dezesseis mil reais; para a modalidade Música e Ópera serão contemplados dez projetos no
valor de trinta e seis mil reais, totalizando trezentos e sessenta mil reais; para a modalidade Teatro serão
contemplados sete projetos no valor de trinta e dois mil reais, totalizando duzentos e vinte e quatro mil
reais; para a modalidade Radiodifusão Cultural serão contemplados dois projetos no valor de trinta mil
reais, totalizando sessenta mil reais. Neste mesmo item foram discutidas possibilidades para a capacitação
para artistas, com palestras e a produção de um vídeo para compartilhamento nas redes sociais. Anderson
segue a pauta, passando para o assunto Dotação orçamentária para dois mil e vinte destinada aos Museus e
Espaços de Memória. Evandro solicita à Plenária que transfira o assunto para a próxima reunião, quando
terá as informações sobre a Dotação Orçamentária da SECULT. Todos aprovam. Na sequência, Anderson
passa para o assunto Administração da Cidadela - SECULT, Evandro explica que foi realizada a saída da
SEPROT do prédio, que agora será totalmente administrado pela SECULT. Informa que já estiveram na
Cidadela avaliando sua estrutura e o que precisa ser feito para revitalização dos espaços. Ele fala sobre o
acervo que encontra-se no anexo, que durante o processo de revitalização será acondicionado em
Containers climatizados, locados pela PMJ. Conselheiro Mario questiona sobre a instalação da Confraria
dos Escritores e Associação das Letras, instalarem suas Sedes na Cidadela. Evandro informa que irá
reavaliar a solicitação feita pelas Entidades. Na sequência da pauta, Anderson passa para a Situação do
Relatório Final da Conferência. A secretária informa que está finalizando o Relatório, que irá encaminhá-
lo ao GT da Conferência, e posteriormente aos conselheiros para aprovação e publicação dos documentos.
Todos concordam. Samira solicita que seja agendada uma reunião para que seja estabelecida uma
estratégia de realização das quatorze ações prioritárias propostas na sétima Conferência Municipal de
Cultura. Evandro solicitou que seja verificada sua agenda e marcada a reunião. Em seguida foram
apresentados à Plenária os resultados dos projetos: Quando a Arte sopra, da proponente Patricia Stahl
Gaglioti e Pesca Artesanal, do Instituto Viva Cidade, ambos aprovados no Edital dois mil e dezesseis do
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SIMDEC. Anderson finaliza a reunião 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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