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Ata da 9ª Reunião Ordinária do CMPC Joinville. 1 
13 de fevereiro de 2012 – Sala 8 -  Centro de Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos treze dias de fevereiro de dois mil e doze, às quatorze horas, na sala oito do Centro 3 
de Convenções Alfredo Salfer, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville - SC, realizou-4 
se a 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville - CMPC-5 
Jlle, conforme convocação da diretoria do CMPC-Jlle, através da presidente Ilanil Coelho 6 
e vice-presidente Ascânio Pruner, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) 7 
encaminhamento do Plano Municipal de Cultura - PMC ao Prefeito e à Câmara de 8 
Vereadores de Joinville - CVJ; 2) alterações no ofício a ser encaminhado à Vereadora 9 
Dalila; 3) delineamento do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura - Simdec 10 
2012; 3.1) apresentação de estudo técnico – FCJ; 3.2) distribuição dos recursos para as 11 
modalidades; 3.3) discussão e encaminhamento para análise e aprovação das alterações 12 
legais; 4) informes gerais. Estiveram presentes os membros constantes na lista de 13 
assinaturas. A presidente do CMPC-Jlle, Ilanil Coelho, abriu a sessão apresentando 14 
expediente com relação às justificativas de ausência; apresentou a ordem do dia, 15 
informou o aniversário da Conselheira Nadja Lamas e registrou a presença dos membros 16 
da Ajote. Iniciou a pauta pela leitura da ata da última reunião ordinária e procedeu 17 
encaminhamento para as alterações, recomendadas pelos Conselheiros, informando que 18 
será encaminhada a todos e aprovada na reunião seguinte. Seguindo a sessão, a 19 
presidente indagou a respeito da previsão de encaminhamento do PMC ao Executivo e ao 20 
Legislativo. O presidente da Fundação Cultural, Silvestre Ferreira, informou que após o 21 
parecer da Procuradoria-Geral será agendada, através do gabinete do prefeito, a 22 
solenidade de assinatura do Projeto de Lei; explicou que a Fundação Cultural está 23 
acompanhando todos os trâmites e que encaminhará a todos, nos próximos dias, o 24 
convite para o evento. Passou-se ao item seguinte da pauta sobre as alterações no ofício 25 
de resposta à CVJ, o qual havia sido encaminhado aos Conselheiros pela secretaria 26 
executiva e retornado a esta favoravelmente, com exceção à representação da 27 
Conselheira de Turismo, Maria Ivonete, e que necessitou de esclarecimentos para uma 28 
correta interpretação. Prontamente a Conselheira de Turismo colocou o seu ponto de 29 
vista e propôs alteração do termo ”municipalidade” por “Câmara de Vereadores” na linha 30 
número vinte e quatro do texto. A Presidente Ilanil procedeu encaminhamento para a 31 
devida alteração. Dando prosseguimento lembrou que, conforme havia sido solicitado no 32 
início da sessão, a Conselheira Alena faria um esclarecimento a respeito da reunião da 33 
Aaplaj, antes de seguir a pauta. Alena esclareceu que, na última reunião da Aaplaj, local 34 
onde aconteceu a eleição dos novos representantes, percebeu a ausência de muitos 35 
artistas e, prontamente fez alguns contatos; explicou à secretaria do CMPC sua falha na 36 
publicização do evento e informou que marcaria novo fórum, cancelando imediatamente 37 
aquela eleição. Ilanil agradeceu e reforçou a todos a nova data agendada para o fórum de 38 
Artes Visuais que ficou em três de março; pediu que haja ampla divulgação para este 39 
fórum; lembrou que a nominata do Conselho não está completa e por falta de adesão, 40 
durante as pré-conferências, alguns setores ainda não elegeram seus novos 41 
representantes. Eduardo Baumann perguntou sobre a previsão da publicização dos 42 
documentos finais da terceira Conferência; falou da sua importância para discussão nos 43 
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próximos fóruns. Ilanil solicitou à secretaria a postagem dos referidos documentos, 44 
divididos por eixo. Caroline, a secretária anterior, se prontificou e explicou que havia se 45 
comprometido com a conclusão desta tarefa e que ainda estava aguardando o 46 
recebimento de um documento, para então proceder sua publicação total. Ilanil solicitou 47 
que Caroline procedesse a postagem dos eixos que já estivessem concluídos; disse que 48 
após a Conferência foram criadas novas datas para os fóruns com o objetivo de eleger os 49 
representantes das áreas que ainda não haviam eleito; disse ainda que o primeiro ponto 50 
de pauta da reunião seguinte seria a integralização da nominata da nova gestão do 51 
conselho; explicou que os conselheiros eleitos precisam participar das reuniões deste 52 
conselho para ficarem inteirados do que está acontecendo. Passou-se ao item seguinte 53 
da pauta e Silvestre iniciou apresentando Nilton Santo Tirotti, o qual assumiu 54 
recentemente a coordenação do Simdec devido ao remanejamento de algumas pessoas 55 
na Fundação Cultural; explicou o processo de distribuição dos recursos do Simdec (Anexo 56 
I), falou sobre a Lei do Sistema; sobre a Comissão avaliadora; apresentou as planilhas 57 
das modalidades e valores de 2011 e 2012 (Anexo II); e após o assunto ser discutido 58 
amplamente, sugeriu uma reunião extraordinária com o intuito de debater as propostas 59 
dos conselheiros para uma reconfiguração do Sistema. A Presidente Ilanil procedeu 60 
encaminhamento agendando a reunião em caráter extraordinário para o dia vinte e sete 61 
de fevereiro, tendo como pauta a conclusão das planilhas do Simdec 2012. Sem mais 62 
nada a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 63 
reunião, que foi secretariada por Janaina Alves, que assina o presente documento 64 
juntamente com os conselheiros presentes. 65 


