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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CMPC Joinville – Gestão 2012-2014 1 

24 de setembro de 2012 - Sala 4 - Centro de Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e doze, às quatorze horas, na 3 
sala quatro do Centro de Convenções Alfredo Salfer, no Centreventos Cau Hansen, em 4 
Joinville - SC, realizou-se a primeira reunião extraordinária do Conselho Municipal de 5 
Política Cultural de Joinville (CMPC-Jlle), conforme convocação da diretoria, Presidente 6 
Ilanil Coelho e Vice-Presidente Heidi Bublitz Schubert, para tratar da seguinte ordem do 7 
dia: 1) aprovação de calendário para as reuniões ordinárias; 2) aprovação de calendário 8 
para os fóruns setoriais; 3) revisão do regimento; 4) informes gerais. A Presidente deu 9 
boas vindas a todos e comentou sobre o Painel da Cultura que aconteceu com os 10 
candidatos a Prefeito, no dia dezessete de setembro; disse que foi um sucesso e que o 11 
Conselho foi muito elogiado pela iniciativa. A Conselheira Edina enalteceu o trabalho do 12 
Conselho e convidou a todos para um novo painel, na área da assistência, a qual a 13 
conselheira faz parte, que a exemplo da cultura aconteceria nos mesmos moldes. O 14 
Conselheiro Gleber foi convidado a ser o mediador do painel.O primeiro item da pauta foi 15 
a aprovação do novo calendário para as reuniões ordinárias de dois mil e treze (Anexo I); 16 
com a maioria dos votos ficou definido que as reuniões aconteceriam às terças-feiras. A 17 
Presidente solicitou encerrar o ano sem alterações, porque quem trabalha como professor 18 
segue um calendário anual e a mudança neste ano impossibilitaria a participação de 19 
algumas pessoas. A segunda reunião ordinária ficou agendada para o dia doze de 20 
novembro. O Conselheiro Borges solicitou, para o início de outubro, uma reunião 21 
extraordinária com o intuito de apresentar o Projeto da Orquestra Municipal, aprovar os 22 
nomes indicados para o Conselho Curador da Orquestra e também compartilhar com os 23 
Conselheiros a minuta do Plano de Metas. A segunda reunião extraordinária foi agendada 24 
para o dia nove de outubro. Foi aprovado também um calendário para a realização dos 25 
Fóruns Setoriais no semestre seguinte (Anexo II). O terceiro item de pauta tratou de uma 26 
revisão, pelos Conselheiros, do Regimento Interno do CMPC (Anexo III), levantada pela 27 
Conselheira Iraci, no que se refere a ausências recorrentes de Conselheiros às reuniões. 28 
Ficou definido que haverá um sistema de controle de faltas, pela secretaria, o qual será 29 
apresentado no início de cada reunião ordinária, para que se faça cumprir o Artigo 33 do 30 
Regimento, que rege o seguinte: “a ausência não justificada, do Conselheiro titular, a três 31 
reuniões consecutivas ou cinco reuniões alternadas resultará na sua automática exclusão, 32 
devendo ser substituído pelo respectivo suplente”. A Presidente sugeriu que seja feita 33 
alusão ao artigo 33 nos ofícios de convocação para as próximas reuniões. Iraci chamou a 34 
atenção para o artigo 37, que trata das deliberações do Conselho, quais sejam, Moções, 35 
Resoluções, Recomendações e Proposições; salientou a importância de incorporar esses 36 
mecanismos, pois são instrumentos legais de representação e posicionamento do 37 
Conselho em atos públicos, a exemplo dos pareceres acatados pela Câmara de 38 
Vereadores, em outras ocasiões, encaminhados pela Presidente Ilanil. Não houve 39 
alteração no Regimento e sim definição de procedimentos para seu cumprimento. Na 40 
continuidade, a Presidente tratou de algumas pendências anteriores. Iniciou com a 41 
resposta do Prefeito (Anexo IV), ao ofício encaminhado pelo Conselho (Anexo V), 42 
referente a alocação de verba municipal para requalificar espaços, modernizar acessos e 43 
reestruturar projetos museográficos e acervos documentais. O ofício informava a falta de 44 
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recursos disponíveis para o ano de dois mil e doze e alegava que o planejamento estava 45 
fechado.  O assunto foi bastante discutido. A Conselheira Taiza perguntou aos membros 46 
representantes do poder público, se o repasse havia sido previsto para o orçamento de 47 
dois mil e treze, porque soube pelos noticiários que o mesmo acabara de ser aprovado. O 48 
Conselheiro Diego, Gerente da área de Patrimônio da Fundação Cultural, informou que os 49 
recursos estavam previstos no orçamento, como acontece todo ano, porém alertou para o 50 
fato de que tudo dependia do repasse financeiro, que poderia não acontecer conforme o 51 
previsto. Após as discussões do plenário a Presidente Ilanil disse que, primeiramente o 52 
Conselho precisaria perguntar ao gestor “se há clareza sobre o conceito do que é 53 
manutenção preventiva e permanente; se os gestores tem um diagnóstico dos 54 
equipamentos culturais e se está previsto no orçamento de dois mil e treze da Fundação 55 
Cultural essa manutenção preventiva”. Sugeriu como encaminhamento, o envio de um 56 
ofício de consulta ao Presidente da Fundação Cultural, contendo as questões levantadas, 57 
bem como um diagnóstico sobre a situação da estrutura física dos equipamentos culturais 58 
da cidade. Todos concordaram que essa matéria deverá retornar para discussão do 59 
Conselho. O segundo assunto pendente foi a respeito das demandas do setor da dança. 60 
Maycon, representante do setor, apresentou um documento (Anexo VI) contendo as duas 61 
principais prioridades da dança, as quais haviam sido levantadas durante os fóruns e a 62 
última Conferência. Solicitou que o Conselho proceda ao encaminhamento necessário 63 
para o atendimento das referidas prioridades, quais sejam, a garantia de um espaço para 64 
as atividades e apresentações de dança e a criação de um curso de formação, visto que, 65 
as mesmas já estão previstas no Plano Municipal de Cultura. Ficou definido o envio do 66 
documento, apresentado pelo Conselheiro, à Fundação Cultural para que o Presidente 67 
possa manifestar-se sobre o assunto. A partir desta manifestação o Conselho deliberará. 68 
Outro assunto, abordado pelo Conselheiro Borges, foi a recomposição do GT Plano 69 
(Grupo de Trabalho do Plano de Metas); os nomes confirmados para a finalização do 70 
Plano foram: Charles, Gabriel, Lausivan, Marco Aurélio, Silvestre, Borges, Taiza, Diego e 71 
Patrícia. Como não havia um número fixo de participantes, os Conselheiros Marcelo, 72 
Gleber e Maycon também demonstraram interesse em fazer parte do grupo. O último 73 
assunto pendente foi o relato, pela Presidente Ilanil, do que aconteceu na reunião com a 74 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Câmara dos Vereadores de Joinville (CVJ), 75 
onde participaram os Conselheiros: Silvestre, Ilanil, Taiza, Charles, Borges e Lausivan. 76 
Ilanil informou que foram acolhidos todos os pareceres do Conselho com relação às 77 
inclusões de algumas datas comemorativas e a Feira do Livro. Sobre a inclusão no 78 
calendário municipal da Feira do Livro ficou acordado com os vereadores que é 79 
necessária a elaboração de um Plano Municipal do Livro e da Leitura no qual a Feira do 80 
Livro fará parte como política pública; os representantes do Conselho também solicitaram 81 
que a parceria entre o Poder Público e o Instituto Feira do Livro deve ser firmada 82 
formalmente de acordo com a legislação para evitar  as dificuldades enfrentadas, no 83 
passado, por algumas instituições, como o próprio Bolshoi. A Conselheira Taiza explicou 84 
um pouco mais sobre a proposta de integrar a Feira do Livro ao Plano Municipal do Livro, 85 
Leitura e Literatura, o qual estava sendo ultimado, necessitando agora de um trabalho de 86 
sensibilização para sua aprovação política. Finalizando a pauta, foram feitos alguns 87 
convites pelos Conselheiros Fabrício, Maycon e Borges para os eventos que se seguiriam 88 
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nos setores de Audiovisual, Dança e Teatro. Sem mais nada a tratar, a Presidente 89 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, que foi secretariada por 90 
Janaína Alves, que assina a lista de presença, anexa, juntamente com os Conselheiros 91 
presentes. 92 
 93 
 94 
Anexo I – Calendário das Reuniões Ordinárias para 2013. 95 
Anexo II – Calendário dos Fóruns Setoriais. 96 
Anexo III – Regimento Interno do CMPC. 97 
Anexo IV – Ofício 2646/2012 – Gabinete do Prefeito. 98 
Anexo V – Ofício 22/2012 – CMPC. 99 
Anexo VI - Ofício do setor da dança. 100 


