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No dia quatorze de outubro de dois mil e quatorze, às dezenove horas, o Conselho Municipal de 

Política Cultural reuniu-se nas dependências da FCBC para discutir e deliberar sobre a seguinte 

pauta:  01) Apresentação do texto da Lei do Plano Municipal de Cultura; 02) Formular propostas 

da Cultura para a oficina dia 16/10 do Plano de Turismo. O presidente abre a reunião com boas 

vindas a todos e define a ordem da reunião, passando a palavra para a Guilhermina para os 

trabalhos acerca da Lei do Plano. Guilhermina demonstra o acesso à Plataforma de Interação 

Cultural (PinC), informando que a ferramenta não tem sido acessada pelos conselheiros. 

Informa que a Comissão de Elaboração do Plano  tem se reunido às quartas-feiras, às nove 

horas da manhã. O texto da Lei do Plano Municipal de Cultura foi lido na íntegra, e houve 

somente uma alteração na redação de texto, mas não houve alteração conceitual. O texto foi 

aprovado por unanimidade pelos presentes. Anderson Beluzzo registra o esforço da comissão 

sob coordenação de Guilhermina, que tem se reunido ininterruptamente por mais de um ano, 

na elaboração dos documentos de implantação do Sistema Municipal de Cultura, bem como 

dos fóruns de validação destes, citando nominalmente os participantes: Nina, João, Luciano, 

Noemi, Lilian, Dagma e Elias. Fala que a meta é entregar o resultado do trabalho para a 

assinatura do Prefeito no dia sete de novembro, em alusão ao Dia da Cultura que é dia 08. 

Antes de passar para o segundo item da pauta, o presidente do CMPC, Celso, solicita que os 

representantes das Câmaras Setoriais enviem listagem de curadores para análise dos projetos 

da Lei de Incentivo à Cultura (LIC). Celso informa sobre o evento do projeto Lixo Zero, a ser 

realizado no dia quinze de outubro, com um café da manhã,  às nove horas, e estende o convite 

aos conselheiros. João pede para fazer um chamamento aos conselheiros que não tem sido 

presentes nas reuniões, e que se tem havido algum impedimento que se envie outros 

representantes. A solicitação foi acolhida pelos presentes. Sobre o Plano de Turismo, Sr. 

Anderson propõem a apresentação do conteúdo proposto pelo Senac, devido ao horário 

adiantado. Sr. Dickmann diz que não tem havido participação de representante das áreas 

culturais nas oficinas de elaboração do plano do turismo, que deve haver propostas no Fórum, 

e que as reuniões vão até o dia dezessete de dezembro. Anderson enfatiza que as reuniões do 



Plano de Turismo têm coincidido com ações da FCBC e do Plano Diretor, que devemos propor 

estratégias de participação, principalmente para propor ações no quadro intitulado “Produção 

Associada”, que refere-se as atividades geradoras de fluxo turístico no qual deve constar 

proposições das câmaras setoriais. Deliberou-se que a comissão que vem tratando do Plano 

Municipal de Cultura, que já está afinada com a realidade cultural local e com a metodologia de 

trabalho, esteja trabalhando nas próximas semanas, elaborando a partir dos textos legitimados 

nas conferências de culturas  as proposições para serem apresentadas na reunião do dia 04 de 

novembro. A Câmara Setorial de Dança encaminhou por escrito as propostas para o Plano do 

Turismo. Em assuntos gerais, Dagma faz o convite para a circulação da exposição “Toque-se” 

em Joinville. João valorizou o trabalho conjunto da cultura e turismo, criando espaços onde o 

turista pode se apropriar da identidade local. A reunião encerrou-se às vinte e uma horas e 

trinta minutos, e estiveram presentes: Celso Peixoto, Guilhermina Stuker, Anderson Beluzzo, 

Elias Alcides Luciano, Miriam Rosaura Masutti, Carlos Dickmann, João Alexandre Silva, Luis 

Felipe Berejuk, Maria Cristina Brum, Dagma Fátima de Castro, Glédis Tissot, Lilian Fernanda 

Martins e Luciano Pedro Estevão. Justificaram ausência Roberta Prado Guimarães e Adriana 

Alcântara. Não havendo mais nada a tratar, eu Lilian Martins, secretária ad hoc, lavro esta ata, 

que será lida e aprovada pelos presentes.  

 

 


