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Ata da 1ª Reunião Ordinária do CMPC Joinville. 1 
10 de setembro de 2012 - Sala 4 - Centro de Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e doze, às quatorze horas, na sala quatro do Centro de 3 
Convenções Alfredo Salfer, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, SC, realizou-se a primeira reunião 4 
ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville (CMPC-Jlle/Gestão 2012-14), conforme 5 
convocação da diretoria, presidente Ilanil Coelho e vice-presidente Ascânio Pruner, para tratar da seguinte 6 
ordem do dia: 1) aprovação das atas das reuniões anteriores; 2) Apresentação da moção protocolada 7 
durante o Fórum Regional de Cultura; 3) Apresentação de ofício recebido do gabinete do prefeito referente 8 
alocação de verba para a requalificação das unidades; 4) Relato dos Conselheiros da Gestão 2010-12 (5 9 
minutos por setor da sociedade civil, com foco nos avanços e desafios); 5) eleição para nova diretoria; 6) 10 
aprovação de calendário anual para os fóruns setoriais e reuniões ordinárias; 7) recomposição do GT Plano; 11 
8) Informes gerais. A presidente Ilanil iniciou a reunião dando as boas vindas a todos; colocou em 12 
aprovação a ata da décima segunda reunião ordinária, que foi aprovada pelo plenário; em seguida colocou 13 
em aprovação as novas solicitações de pauta, e diante de tantos assuntos a serem tratados, solicitou à 14 
nova diretoria que marque uma reunião extraordinária para lidar com os assuntos solicitados. A pauta foi 15 
reordenada pelo plenário que levou em conta sua prioridade. A nova ordem do dia foi aprovada pelo 16 
plenário e ficou assim: 1) eleição da nova diretoria 2) apresentação da solicitação de apoio ao Movimento 17 
“Joinville nossa cidade”, tendo como mediador o Conselheiro Gleber Pieniz (deliberação em razão do 18 
debate agendado para o próximo dia dezessete); 3) relato dos Conselheiros da Gestão 2010-12 (cinco 19 
minutos por setor da sociedade civil, com foco nos avanços e desafios); 4)homologação da mudança de 20 
representante da Ajods na CAP – Comissão de Análise de Projetos; 5)informes gerais. A presidente iniciou 21 
a sessão com a entrega dos cadernos de trabalho aos Conselheiros (contendo o Plano Municipal de 22 
Cultura, a legislação e o regimento interno), os quais foram providenciados pela Fundação Cultural; solicitou 23 
a todos que estes sejam utilizados durante as reuniões do Conselho. Após a leitura, pela presidente, da 24 
seção do regimento que trata da composição da nova diretoria, acompanhada pelos conselheiros, Ilanil 25 
convidou o presidente da Fundação Cultural para compor a mesa, substituindo o vice-presidente Ascânio 26 
Pruner durante o processo eleitoral, e abriu a sessão para manifestações dos conselheiros . A eleição 27 
iniciou de forma aberta, porém ao decorrer da sessão aconteceu por aclamação do plenário para a 28 
continuação da então presidente Ilanil Coelho, devido a grande satisfação diante da sua brilhante atuação 29 
na última gestão. O conselheiro Gleber  foi indicado a vice presidência, porém não aceitou a candidatura 30 
devido a sua agenda e a candidata Heidi foi eleita a vice presidente do Conselho. Terminado o processo 31 
eleitoral, a nova diretoria compôs a mesa, agradeceu a todos e deu continuidade a pauta, que tratava da 32 
reunião agendada com os prefeituráveis no dia dezessete de setembro, chamada de Painel da Cultura. 33 
Convidou os Conselheiros Gleber e Iraci para apresentarem a dinâmica do painel e logo após falar da 34 
demanda que chegou ao Conselho por meio do representante dos Movimentos “Joinville Nossa Cidade” e 35 
“Bicicletada Joinville” para expôr seu pedido ao plenário; a Presidente esclareceu ainda que este assunto foi 36 
incluído na pauta em regime de urgência porque diz respeito ao debate que acontece na próxima semana. 37 
Finalizado o documento referente o painel, que será encaminhado às assessorias dos candidatos, Gleber 38 
apresentou o coordenador dos Movimentos, Fellipe Giesel, que pediu o apoio oficial do plenário e a 39 
intermediação do Conselho na entrega simbólica de uma carta compromisso aos candidatos. Em seguida a 40 
conselheira Juliana fez uma solicitação de espaço, na Univille, neste mesmo dia, justificando que está 41 
fazendo contato com as assessorias porque faz parte do Conselho da Juventude, que também tem uma 42 
carta compromisso e está em contato com as assessorias dos candidatos a fim de conseguir uma agenda 43 
no mesmo dia. Ilanil se dispôs a solicitar o espaço na Univille.  A respeito do apoio aos movimentos, após 44 
discussão do plenário foi concluído que o CMPC intermediará, ao término do painel da cultura, a entrega 45 
simbólica das referidas cartas aos candidatos. A presidente solicitou que essas cartas sejam repassadas 46 
pela secretaria a todos os conselheiros. No terceiro item da pauta houve a troca de experiência dos 47 
Conselheiros da sociedade civil, que fizeram parte da última gestão, com os conselheiros da nova gestão; 48 
foi uma conversa enriquecedora e proveitosa para todos. Finalizando a pauta, foi apresentada a demanda 49 
do Simdec para a análise da solicitação de mudança do representante da Associação Joinvilense de Dança 50 
de Salão – Ajods, na Comissão de Análise de Projetos – CAP, devido o setor da dança estar sem 51 
representação, conforme ofício recebido da Ajods (Anexo I), com a indicação da Sra. Elaine Pereira 52 
Gonçalves, profissional reconhecida desta área. A presidente fez o encaminhamento e a indicação foi 53 
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homologada pelo plenário. Neste momento a presidente Ilanil agendou uma reunião extraordinária para o 54 
dia vinte e quatro do corrente. Sem mais nada a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 55 
a reunião, que foi secretariada por Janaína Alves, que assina a lista de presença, anexa, juntamente com os 56 
conselheiros presentes. 57 
 58 
ANEXO I – Ofício Ajods. 59 


