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Ata da 5ª Reunião Extraordinária do CMPC Joinville – Gestão 2012-2014 1 
26 de novembro de 2012 - Sala 8 - Centro de Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e doze, às quatorze horas, na sala oito do Centro de 3 
Convenções Alfredo Salfer, no Centreventos Seu Assim, em Joinville - SC, realizou-se a quinta reunião 4 
extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville (CMPC-Jlle), conforme convocação da 5 
diretoria, Presidente Ilanil Coelho e Vice-Presidente Heidi Bublitz Schubert, para tratar de uma única pauta: 6 
as Metas do Plano Municipal de Cultura. Segundo a Presidente, o tema era precedente e urgente; 7 
entretanto, ficou decidido pelo plenário que as solicitações pendentes de pauta seriam abordadas na 8 
próxima reunião ordinária, em dezenove de fevereiro de dois mil e treze. A Presidente passou a palavra a 9 
Charles Narloch, que apresentou a minuta das vinte e nove metas do Plano. Charles frisou que esta é uma 10 
das mais importantes reuniões do Conselho, porque trata do último passo do planejamento para este 11 
decênio; explicou que o trabalho que está sendo apresentado nesta reunião, que é o detalhamento das 12 
Metas do Plano de Cultura, foi concluído pela equipe técnica da Fundação Cultural, formada pelos 13 
Conselheiros Borges, Charles e Diego, para a aprovação do plenário. Neste momento formaram-se cinco 14 
grupos que analisaram as metas, uma a uma. Após o término desse trabalho, a Vice-Presidente procedeu 15 
ao encaminhamento de aprovação do Plano de Metas (Anexo I), pois a Presidente precisou ausentar-se no 16 
final da reunião. As metas foram aprovadas por unanimidade pelo plenário. Na continuidade, Charles leu a 17 
minuta da Resolução número um (Anexo II), documento este que será publicado no Jornal do Município, 18 
oficializando assim a aprovação do Plano de Metas para o decênio dois mil e doze – dois mil e vinte e um, 19 
nos termos do Artigo Terceiro da Lei número seis mil, setecentos e cinco, de onze de junho de dois mil e 20 
dez, e do Artigo Nono da Lei número sete mil, duzentos e cinqüenta e oito, de cinco de julho de dois mil e 21 
doze, visto que o Conselho também é órgão deliberativo. Sem mais nada a tratar, a Vice-Presidente 22 
parabenizou a todos por mais uma conquista, agradeceu a presença e deu por encerrada a reunião, às 23 
dezoito horas e trinta minutos, que foi secretariada por Janaína Alves, que assina a lista de presença, 24 
anexa, juntamente com os Conselheiros presentes. 25 
 26 
Anexo I – Metas do Pano Municipal de Cultura de Joinville – Decênio 2012-2021. 27 
Anexo II – Resolução nº1/2012. 28 


