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Ata da 7ª Reunião Extraordinária do CMPC Joinville. 1 
27 de fevereiro de 2012 - Sala 8 - Centro de Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às quatorze horas, na sala 8 do Centro de 3 
Convenções Alfredo Salfer, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville - SC, aconteceu a 7ª Reunião 4 
Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville - CMPC-Jlle, conforme convocação da 5 
diretoria do CMPC-Jlle, feita pela presidente Ilanil Coelho e o vice-presidente Ascânio Pruner, para tratar da 6 
seguinte ordem do dia: 1.Simdec 2012: retorno dos setores, finalização da planilha de modalidades e 7 
recursos; 2 – relato de experiência no CMPC – proposta de estudo; 3 – demanda do setor de dança; 4 – 8 
informes gerais. Estiveram presentes os membros conforme lista de presença assinada. O vice-presidente 9 
Sr. Ascânio  Pruner conduziu a reunião informando a todos que, devido a um compromisso, a presidente 10 
Ilanil chegaria mais tarde; apresentou expediente com relação às justificativas de ausência; passou a 11 
palavra a Silvestre, presidente da Fundação Cultural, para uma parte antes de iniciar o primeiro item da 12 
pauta. O presidente Silvestre agradeceu o respeito que o Conselho tem pela gestão da Fundação Cultural e 13 
declarou ser recíproco, no sentido de que a gestão tem a obrigação de trazer ao plenário uma proposta de 14 
distribuição de recursos, Silvestre declarou que este Conselho é uma instância de decisão democrática; 15 
disse ainda que a proposta da Fundação Cultural é a discussão da planilha de modalidades e recursos, a 16 
fim de avançar na reconfiguração do Sistema, para que a gestão possa proceder os encaminhamentos 17 
necessários à Procuradoria-Geral; afirmou que a convocação desta reunião extraordinária foi muito 18 
importante para que os conselheiros pudessem primeiramente discutir com seus pares e assim pudesse 19 
trazer ao Conselho as propostas dos seus setores. Ascânio agradeceu as palavras de Silvestre e abriu a 20 
palavra aos inscritos, que expuseram suas propostas, conforme o Anexo I. Após a discussão das propostas 21 
trazidas pelos conselheiros, foi delineada a nova planilha para o Simdec 2012, conforme o Anexo II. Sem 22 
mais nada a tratar, Ascânio agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião, que foi secretariada por 23 
Janaina Alves, que assina o presente documento juntamente com os conselheiros presentes. 24 


