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Ata da 4ª Reunião Ordinária do CMPC Joinville 
28 de Março de 2011- Sala 8 - Centro de Convenções Alfredo Salfer 
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e onze, às quatorze horas, na sala 8 do 
Centro de Convenções Alfredo Salfer, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville - SC, 
realizou-se a 4ª 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) Apresentação do 
questionário para diagnóstico dos setores e orientações para realização dos fóruns 
setorizados pelo GT Plano de Cultura; 2) Apresentação do calendário e sugestão de 
programação da 3ª Conferência Municipal de Cultura de Joinville, pelo GT Conferência; 3) 
Eleição nova diretoria CMPC-Jlle, prevista como pauta conforme ata da 1ª reunião 
ordinária deste conselho; 4) Informes e outros assuntos. Estiveram presentes os membros 
constantes na lista de assinaturas. Silvestre Ferreira, Presidente do CMPC-Jlle, 
agradeceu a presença de todos. Solicitou observações e aprovação da Ata da reunião 
anterior. Na seqüência apresentou aos conselheiros o pedido de pauta enviado por Taiza 
Mara Rauen Moraes, conselheira do Patrimônio Imaterial, solicitando alterações no 
Decreto 12839, do Simdec, já revisado em reunião anterior do CMPC-Jlle. Taiza propõe 
que seja alterada redação no artigo 48, que versa sobre o número de projetos inscritos. A 
proposta é que retorne ao texto original, com a permissão de dois (2) projetos por 
proponente em cada mecanismo (edital e mecenato), mas que se restrinja a aprovação 
em apenas um (1) projeto por modalidade através de parágrafo único. A segunda 
sugestão de Taiza inclui, no artigo 55, a implantação que permita pré-inscrição on line de 
projetos para os dois mecanismos do Simdec, com prazo definido e que, após esta etapa 
o produtor cultural encaminha projeto técnico no prazo final. Os conselheiros presentes 
aprovam a sugestão que será encaminhada à executiva do Simdec para que tome as 
providências para alterações. Na seqüência Silvestre passou a palavra para Silvio Arlindo 
Borges, coordenador do GT Plano de Cultura para apresentação do cronograma de 
atividades para estruturação final do documento Plano de Cultura de Joinville. Como 
sugestão, Borges apresentou três modelos de questionário para diagnóstico dos setores, 
que pode ser alterado conforme especificidades. O Diagnóstico Setorizado é parte 
integrante do documento e consiste em traçar panorama do setor na atualidade, suas 
dificuldades e anseios. Os Conselheiros tem o prazo até o dia 14 de abril para envio do 
resultado compilado dos dados recolhidos com o questionário para futura estruturação 
dos diagnósticos. Os questionários estarão disponibilizados para download no blog do 
CMPC-Jlle, www.cmpc-jlle.blogspot.com. O GT Plano de Cultura também sugeriu a 
realização em bloco de Fóruns Setorizados para apresentação dos dados preliminares do 
diagnóstico e ainda, apreciação e priorização pelos setores, das propostas da 2ª 
Conferência Municipal de Cultura, que, conforme aprovado pela plenária da 2ª CMC, 
devem fazer parte do Plano Municipal de Cultura. Os conselheiros receberão o 
documento final da 2ª CMC para selecionarem as propostas que dizem respeito ao seu 
setor para que, quando da realização do Fórum, o setor possa identificar o prazo para 
realização de determinada ação, conforme sua demanda e priorizar as propostas mais 
importantes. As orientações para realização dos Fóruns serão enviadas posteriormente e 

http://www.cmpc-jlle.blogspot.com/
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os conselheiros devem enviar sugestão de data para realização dos Fóruns até o dia 18 
de abril para organização do calendário e divulgação dos eventos. Sugeriu ainda a 
realização de reunião extraordinária em 04 de julho para apresentação, pelo GT Plano de 
Cultura, do documento estruturado do Plano de Cultura de Joinville. As propostas foram 
aceitas pelos conselheiros presentes. Dando continuidade, Silvestre passou a palavra 
para Caroline Lisa que iniciou apresentação de cronograma (anexo) e programação para 
realização da 3ª Conferência de Cultura de Joinville (anexo).  A proposta foi aprovada 
com unanimidade pelos Conselheiros presentes. Na seqüência, Silvestre iniciou processo 
de votação para composição da nova diretoria do CMPC-Jlle, que, conforme sugestão 
anterior descrita na ata da 1ª reunião ordinária seria realizada após 180 primeiros dias 
desta gestão do CMPC-Jlle. Conforme deliberação, os conselheiros iniciarão indicação de 
candidatos para as funções de presidente e vice-presidente. Os indicados foram Ilanil 
Coelho (conselheira de Museus e Espaços de Memória), Taiza Mara Rauen Moraes 
(conselheira de Patrimônio Imaterial), Ascânio Pruner (conselheiro de Patrimônio 
Material). Taiza Mara agradeceu a indicação dos conselheiros, mas solicitou retirada de 
sua candidatura apoiando a candidatura de Ilanil Coelho, pelo fato de as duas 
pertencerem a mesma instituição profissionalmente, a Univille e por reconhecer a 
capacidade de Ilanil para assumir a função. Ilanil e Ascânio aceitaram indicação e 
solicitaram um momento para se retirarem da reunião e apresentarem uma proposta para 
as funções da Diretoria. No retorno, Ilanil apresentou-se acordo entre os indicados para a 
composição da nova diretoria com Ilanil na Presidência e Ascânio na Vice-presidencia. 
Valorizou a sugestão da diretoria da Fundação Cultural, dada na 1ª reunião ordinária, 
para que, quando da eleição da nova diretoria em 180 dias, a presidência fosse assumida 
por membro da sociedade civil. Ilanil e Ascânio agradeceram as indicações e colocaram 
em pauta a votação da composição proposta, que foi aprovada com unanimidade pelos 
conselheiros. Na qualidade de presidente do CMPC-Jlle, desejou bom trabalho aos 
conselheiros na coleta de informações pelo questionário para estruturação do diagnostico 
do setor. A próxima reunião ordinária, conforme termos da Lei 6.705 de 11 de Junho de 
2010 e calendário aprovado, ficou agendada para o dia 28 de março de 2011, segunda-
feira, 14h às 17h. Sem mais nada a tratar, Ilanil Coelho e Ascânio Pruner agradeceram a 
dedicação de todos e deram por encerrada a reunião, que foi secretariada por Caroline 
Lisa, que assina a presente ata juntamente com os conselheiros presentes. 
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PLANEJAMENTO GERAL 
3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA - JOINVILLE 

DATA ATIVIDADE Local Resp. JUSTIFICATIVA SITUAÇÃO 

28 
mar a 
11 
abril 

PREENCHIMENTO 
DIAGNÓSTICO e 
AGENDAMENTO FÓRUNS 
pelos Setores 

Jlle Conselheiros - 
Setores 

Coleta de informações e 
devolução dos questionário 
preenchidos via web 

Apresentação 
do 
questionário 
em 28/03 

15/ab
r 

PRAZO PARA 
AGENDAMENTO FÓRUNS 

Jlle Conselheiros - 
Setores 

Informar secretaria 
executiva para 
agendamento, publicização 
e apoio estrutural 

aguardando 
datas 

11 
abril a 
28 
abril 

COMPILAÇÃO DADOS dos 
questionários recebidos 

FCJ GT Plano para orientação dos fóruns 
setoriais 

aguardando 
questionários 

02 
mai a 
29 
mai 

FÓRUNS SETORIAIS  Jlle Conselheiros 
+ GT Plano + 
FCJ 

Verificar situação atual dos 
setores em Joinville, análise 
das propostas da 2ª CMC 
em curto, médio e longo 
prazo, agendar pré-
conferências 

aguardando 
datas 

10 jun Prazo para agendamento 
pré-conferências 

Jlle Conselheiros  Informar secretaria 
executiva para 
agendamento, publicização 
e apoio estrutural 

  

30 jun FINALIZAÇÃO MATERIAL DE 
DIVULGAÇÃO DAS PRÉ-
CONFERÊNCIAS 

FCJ Secretaria + 
Criação 

Divulgação para setor 
cultural 

(em criação) 

4 jul REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
CMPC-JLLE 

FCJ Conselheiros Apresentação Plano de 
Cultura estruturado 

(em revisão) 

01 
Ago a 
15 Set 

Realização PRÉ-
CONFERÊNCIAS 

Jlle Conselheiros 
+ Secretaria + 
FCJ 

Apresentação Plano Cultura, 
eleição novos conselheiros 

  

14 a 
16 
OUT 

3ª CONFERENCIA 
MUNICIPAL DE CULTURA DE 
JOINVILLE 

Centr
event
os 

Conselheiros 
+ Secretaria + 
FCJ 

Apresentação SMC e Plano 
Decenal de Cultura de 
Joinville   
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PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO PARA 
3ª CONFERÊNCIA DE CULTURA DE JOINVILLE 

(sujeita a alterações conforme demanda e disponibilidade dos profissionais indicados)  
 
 
 
1º Dia – 14 de Outubro de 2011 – Sexta-feira 

• 18h – Recepção Credenciamento 
• 19h – Abertura Oficial 
• 19h30 – Palestra com convidados 

SUGESTÕES:  
- Marilena Chaui  
- Hamilton Farias 
- João Roberto Peixe – Coordenador SNC 
- Chico César – Secretário Estadual Paraíba  

 
 
 
2º Dia – 15 de Outubro de 2011 – Sábado  

• 8h30 – Recepção Credenciamento 
• 9h – Apresentação e aprovação Regimento da Conferência 
• 10h – Apresentação SMC e suas estruturas 
• 12h – almoço 
• 14h – Grupos de Trabalho para Análise Plano de Cultura 
• 18h – Encerramento 

 
 
 
3º Dia – 16 de Outubro de 2011 – Domingo 

• 9h – Plenária para apresentação das propostas de ações para Plano Decenal de 
Cultura de Joinville  

• 12h – encerramento 
 


