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ATA DE REUNIÃO SEI Nº 0014882099/2022 - SECULT.UCP.NCU.AAD

 

 

Joinville, 08 de novembro de 2022.
ATA REUNIÃO COMISSÃO LOA/SIMDEC

 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois reuniram-se

nas dependências da Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville (SECULT) os integrantes da comissão
SIMDEC/LOA a seguir nominados: Francine Olsen, Fabiana Ferreira, Rafael Daniel Huch, Helena
Uliano, Nicoli Leite e os servidores da SECULT: Alessandro Bussolaro, coordenador administrativo,
Patricia Jacintho, gerente administrativo e Heloiza Dias Viana de Castro Strapazzon, coordenadora de
Ações Culturais. Francine inicia a reunião explicando à Comissão como os Orçamentos da Prefeitura são
definidos, explica que no início de cada Gestão é definido o Plano Plurianual que gera o orçamento para
toda a Gestão. Na sequência, passa a palavra a Alessandro que é o responsável por apresentar o orçamento
previsto para a SECULT para o ano de dois mil e vinte e três. Ele apresenta uma planilha detalhando cada
ação e o orçamento destinado. Em dois mil e vinte e três a SECULT terá um orçamento total de R$
48.841.566,52 (quarenta e oito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis mil e
cinquenta e dois centavos). A estimativa de valor a ser destinado ao Fundo Municipal de Incentivo à
Cultura é de R$ 5.518.000,00 (cinco milhões, quinhentos e dezoito mil reais), trata-se de uma estimativa
pois os valores para o SIMDEC do ano de dois mil e vinte e três são definidos no início do ano, com base
na arrecadação do município no ano de dois mil e vinte dois. os presentes são informados que o
Orçamento geral da Prefeitura pode ser modificado através de Projeto de Lei encaminhado à Câmara de
Vereadores de Joinville. Houve o questionamento por parte desta Comissão sobre a situação da Cidadela
Cultural Antártica, Francine explicou que há um Edital de PMI - Procedimento de Manifestação de
Interesse  em andamento para promover o restauro e a ocupação do espaço; ela informa que as inscrições
deste Edital encerram-se em trinta de agosto de dois mil e vinte dois .  Nada mais havendo a tratar a
reunião foi encerrada, cabendo a mim, Fabiana Senna de Souza Ferreira, lavrar a presente ata que segue
assinada pelos membros da Comissão presentes.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Francine Olsen, Diretor (a) Executivo (a),
em 08/11/2022, às 15:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Nicole Leite Figueiredo, Usuário Externo,
em 08/11/2022, às 16:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Senna de Souza Ferreira,
Coordenador (a), em 09/11/2022, às 11:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
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de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0014882099 e o código CRC 56B9ACF7.
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