
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMISSÃO PL ANO MUNICI PAL DE CULTURA

Ao dé c i mo di a  do mê s de  junho  do ano de dois mil e  v in te  e  do is  das 14h ás 16h

reuni ram-se nas dependênc ias  da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinvi lle (Secult ) os

integrantes da comissão PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, a seguir nominados:

Francine Olsen, Karim Coletti de Miranda, Silvio Melatti, Celiane Neitsch. Walmer

Bittencourt Júnior e  o convidado Alceu Bett, pres idente do Conselho Municipal de Políticas

Culturais.

A reunião inic iou just i f icando-se que o sét imo integrante será o/a gerente de cultura da

Secult,  cargo que permanece vago, razão pela qual esclarece-se a ausência na reunião.

Também não puderam comparecer por mot ivo de força maior Gui lherme Gassenferth e

Gabrie la dos Santos Batista.

Segui ram-se então para as tratativas:

1. COORDE NAÇÃO e VICE -COORDENAÇÃO: por unanimidade foram eleitos: Karim

Coletti de Miranda como vice -coordenadora e Silvio Melatti como coordenador;

2.  HORÁRIOS E DIAS DE REUNIÃO: nos termos do art igo 19, 2 § ° do Regimento Interno

do CMPC  -  J o i nv i l le , a s pa r te s ac o r da r a m qu e a s pró xim as reun iões s e r ã o a s  s e x t a s -

fe iras ,  às 14h, nas  dependências da Secult  - conforme datas  24/06,  01/07,  08/07.  Ficou

acordado também que para realização da reunião prec isa ter no mínimo 50% da banca

reunida.

Foi levantado também a necessidade de uma reunião,  esta online,  com a conv idada Irac i

Sefeeldt , com objet ivo de conhecer a metodologia que fo i ut ilizada para formatar o Plano

de Cultura 2010. Sr. Silvio Melatti fez contato com a convidada para verificação de

agenda.

3. COMUNICAÇÃO I NTERNA: os integrantes deliberaram que a ferramenta oficial para

comunicação da comissão é o e-mail , onde serão env iados os documentos pertinentes

aos atos, atas, convocações , justificativas de ausência e demais deliberações pertinentes.

O WhatsApp será utilizado para alinhamentos , lembretes.



4. ANÁLISE: Francine apresentou uma tabela , como sugestão de formatação do material,

utilizando os dados do último Plano de Cultura . Seguiu-se então para o alinhamento das

ações para formatação do Plano Municipal de Cultura - foram distribuídas as seguintes

responsabilidades:

- Organização dos itens do Sumário , verificar necessidade de atualização dos textos, e

solicitação de novos se for o caso (texto do presidente do Conselho , secretário da Secult,

etc) - responsável Karim;

- Organização dos materiais resultantes da Conferência de Cultura , organizados por

setorial - conforme tabela apresentada pela Francine . Após conversa com Iraci, e definida

a metodologia , serão div ididos os conteúdos entre os membros da comissão e definidos

prazos de entrega . Todos os membros da comissão serão responsáveis por essa

ativ idade.

Nada mais havendo a tratar,  coube a mim,Karim Colet ti de Miranda, lavrar

a presente ata que segue assinada pelos presentes.


