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Ata da 2ª Reunião Ordinária do CMPC Joinville 
29 de novembro de 2010, Sala 08 - Centro de Convenções Alfredo Salfer 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dez, às quatorze horas, na sala 8 do 
Centro de Convenções Alfredo Salfer, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville - SC, 
realizou-se a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville - 
CMPC-Jlle, conforme convocação do diretor presidente da Fundação Cultural de Joinville,  

Silvestre Ferreira, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Abertura dos trabalhos pela 
presidência do CMPC-Jlle; 2) Apresentação de proposta de Regimento Interno para 
apreciação, alterações e aprovação; 3) Apresentação de relatório de atividades do GT 
Plano de Cultura; 4) Definição do calendário 2010 para reuniões ordinárias do CMPC-Jlle; 
5) Informes e outros assuntos. Estiveram presentes os membros constantes na lista de 

assinaturas, em anexo. Abrindo os trabalhos, Silvestre Ferreira, Presidente do CMPC-Jlle, 
agradeceu a presença de todos e informou sobre a ausência dos representantes do poder 
público da área de patrimônio devido reunião com a Comissão de Inventariança da Rede 
Ferroviária Nacional na Estação da Memória. Informou também a necessidade de sua 
saída antes do término da reunião, devido defesa de lei na Câmara de Vereadores, 
solicitando também a condução da sequência da reunião pela Vice-presidente Ilanil 
Coelho. Em seguida, solicitou a leitura da pauta e outros informes para a Secretaria 
Executiva. Caroline informa sobre justificativas de ausências recebidas, sendo: Charles 
Narloch devido à convocação para reunião do Colegiado Nacional de Artes Visuais na 
mesma data na cidade do Rio de Janeiro, Augusto Koling e Vanessa Falk, conselheiros 
pela Promotur, devido a compromissos já agendados em Brasília para assinatura de 
convênios. Caroline leu convocação e pauta, abrindo para inscrições de informes e outros 
assuntos. Inscreveram-se os conselheiros Taiza, Maycon e Andréia. Andréia pediu 
palavra antecipadamente para homenagear Sr. Antonio Bonequeiro, teatreiro atuante em 
Joinville e no Estado de Santa Catarina, filiado à Associação Joinvilense de Teatro e à 
Federação Catarinense de Teatro, falecido em 26 de Novembro. Silvestre deu sequência 
à reunião iniciando a segunda pauta do dia. Como pauta principal desta reunião, o 
plenário decide pela priorização, em detrimento das outras pautas, devido demanda pela 
leitura do documento. Segue-se a leitura da proposta de Regimento Interno, organizada 
pelo GT Regimento, com pedidos de destaques para correções e alterações. A leitura e 
as alterações no documento seguem até a Seção II - Competências do Plenário. Ilanil 
Coelho conduziu a finalização da reunião solicitando agendamento de reunião 
extraordinária para finalização da revisão do Regimento Interno. Ascânio Pruner atentou 
para a necessidade de conclusão do Regimento Interno do CMPC-Jlle até a data de 11 de 
dezembro, cumprindo o prazo de 180 dias a partir da aprovação da Lei 6.075 de 11 de 
Junho de 2010. O plenário decidiu pela data de 6 de dezembro, segunda-feira, no horário 
de 9h às 12h, no mesmo local. Ilanil pediu comprometimento dos conselheiros na leitura 
antecipada da minuta do Regimento Interno, além da organização particular dos itens de 
destaque para agilidade nas alterações e na aprovação do documento na reunião 
extraordinária. Ilanil solicitou ainda que a apresentação do relatório de atividades do GT 
Plano de Cultura constasse como prioridade de pauta para a próxima reunião ordinária do 
CMPC-Jlle. Sugeriu que a Secretaria Executiva organizasse proposta de calendário para 
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as reuniões ordinárias do ano de 2011, respeitando termos da Lei 6.705 de 11 de junho 
de 2010 que versam sobre a realização bimestral de reuniões ordinárias e enviasse para 
apreciação inicial via e-mail. Solicitou aos conselheiros Taiza e Maycon para 
prosseguirem com seus informes. Taiza, representante do CMPC-Jlle na COMPHAAN, 
apresentou relatório de atividades da COMPHAAN sendo que, em 2010, foram previstas 
13 reuniões tendo sido realizadas o montante de 17 reuniões com 102 assuntos tratados, 
118 deliberações e 95 imóveis analisados (gráficos anexos). Maycon, conselheiro titular 
da área da dança, comentou com alegria e satisfação sobre o movimento da dança em 
Joinville, fazendo referência a dois eventos significativos realizados na semana anterior: 
Projeto Dançando na Escola que apresentou 78 coreografias de grupos escolares, 
realizado na data de 24 de Novembro, no Centreventos Cau Hansen; Projeto Dança 
Joinville organizado pela ANACÃ – Associação Joinvilense de Grupos de Dança em 
parceria com a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e Instituto Festival de Dança, realizado 
na data de 27 de Novembro, na Sala Agripina Vaganova, com 15 grupos e 23 
coreografias nas mais variadas modalidades, contando com 2 (duas) horas de 
apresentações e sucesso de público. Ilanil solicitou ao Plenário agradecimento especial 
aos membros do conselho integrantes do GT Regimento pelo comprometimento e 
trabalho realizado.  A próxima reunião ordinária, conforme termos da Lei 6.705 de 11 de 
Junho de 2010, ficou agendada para o dia 31 de Janeiro de 2011, segunda-feira, 14h às 
17h. Sem mais nada a tratar, Ilanil Coelho agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a reunião, que foi secretariada por Caroline Lisa que assina a presente ata, 
juntamente com os conselheiros presentes. 
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ANEXO 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL – CPC 
 

Dados Gerais – Até dia 10/11/10. 
Reuniões Previstas: 13 
Reuniões Realizadas: 17 
Assuntos tratados: 102 
Deliberações: 118 
Imóveis analisados: 95 unidades 
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