
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA COMISSÃO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA

Ao vigésimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e  vinte e dois das 14h30 às 16h

reuniram-se nas dependências da Secretaria  de Cultura e Turismo de Joinville (Secult) os

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

Neitsch Silvio Melatti,W almer Bittencourt Júnior, Francine Olsen, Karim Coletti de Miranda, Heloisa

Strapazzon e os convidados Alceu Bett,  presidente do Conselho Municipal de Polí ticas Culturais e

Iraci Seelfedt - ex conselheira que participou do processo de construção do Plano Municipal de

Cultura 2012-2021.

A reunião iniciou justificando-se que o sétimo 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 motivo de força maior Guilherme Gassenferth e Gabriela dos Santos Batista.

Seguiram-se então para as tratativas:

1. A Comissão solicita a SECULT que formalize a solicitação (Presidência Secult envia para

Câmara de Vereadores) de prorrogação do Plano de Cultura 2012 -2021 - por pelo menos 6

meses,

2. Conversa com Iraci Seelfedt:

Iraci Sefeeldt, que chama atenção para a revisão do plano considerando a necessidade para

recebimento de repasses federais para o município. (verificar melhor com Iraci, mas é

importante constar em ata pois a comissão está ciente).

Suger e que  a  Se cu l t  so l i ci te co nsu l t o r ia/ apo i o  a  U ni ver si dade Fe der al  da B ah ia  pa ra  o

processo de revisão do PMC. Sugere também revisitarmos o que veio da conferência.

O Plano 2012-2021 foi construído após realização de 3 Conferências de Cultura.

O plano precisa ser viável para Gestão.

Para desenvolvimento das metas deve-se conversar com outras secretarias(edução,

assistência social,  turismo) para verificar interesse e execução.

O Plano Municipal deveria ter sido composto de dois documentos o Plano de metas e o

Plano de ação (que não foi publicado).  - Secult vai tentar localizar em arquivos o Plano de

ação.



As ações do Plano seriam executadas com recursos do Fundo Municipal de Cultura,  que

centralizaria estes recursos.

Para definir as ações do plano deve -se estar atento ao orçamento LOA SECULT, para saber

efetivamente o que tem disponível e de onde vem o recurso para custear as ações.

Pensar em parceria com o sistema S, universidades para viabilização das ações do Plano;

4. Para construção do Plano a comissão pretende unificar os dois documentos (Plano

Municipal+Plano de ações) transformando em único documento. Para que conste no mesmo

documento metas a logo prazo e metas a curto prazo.

5. Conforme índice revisado pela Comissão, seguem algumas responsabilidades definidas e

alguns itens que precisam ser definidos:

Plano Municipal de Cultura 2012-2021 Responsável

Texto explicativo do que é o Plano p.11 SECULT
Percursos e perspectivas Presidente CMPC
Lei n°7.258 de 05/07/2012 Avaliar Mantém
Panorama da Gestão  Cu l tu ral  em Jo invi l le SE C U LT

Diretrizes e Ações Gerais

Panor ama, Diret r izes  e A çõe s Se to ri ai s Confe re nc ia

Reso lução  CMP C n°, de 26  de  no vem bro  de  20 12 Aval iar  Mantém

Metas do  P lano  Mu nicipal  de Cu l tu ra -  201 2  -  2021

Lei n°6705 de 11 de junho de 2010 Avaliar Mantém
Decreto n°17.413, de 04 de fevereiro de 2011 Avaliar Mantém
Re gimento  inter no  do  CMPC -  JVVE Aval iar  Mantém sem atual izar

Lista dos partici pan t e s Aval iar  Mantém

Nada mais havendo a tratar, coube a mim,Karim Coletti de Miranda, lavrar a presente ata que segue

assinada pelos presentes.
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