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Ata da 3ª Reunião Ordinária do CMPC Joinville. 1 
26 de fevereiro de 2013 - Sala 8 - Centro de Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às quatorze horas, na sala oito do Centro de 3 
Convenções Alfredo Salfer, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, SC, realizou-se a terceira 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 Heide Bublitz Schubert, para tratar da 6 
seguinte ordem do dia: 1) Resolução do Plano Municipal de Livro, da Leitura e Literatura; 2) Quadro dos 7 
Projetos e Convênios firmados pela Fundação Cultural para 2013; 3) Publicação do Plano Municipal de 8 
Cultura e data de lançamento; 4) Informes gerais. A Presidente Ilanil iniciou a reunião apresentando e 9 
dando posse aos novos membros do CMPC por parte do Poder Público. Os novos membros presentes 10 
realizaram uma breve apresentação; A Presidente apresentou os novos representantes dos Colegiados 11 
Setoriais do Conselho Nacional de Política Cultural os quais foram convidados a participarem da reunião e 12 
que também se apresentaram individualmente. A Presidente inclusive estendeu o convite aos mesmos para 13 
participarem, com direito a voz, das reuniões do CMPC. Lembrou de que o CMPC possui um blog (cmpc-14 
jlle.blogspot.com) no qual consta o regimento, composição, atas aprovadas etc. Finalizado o expediente, é 15 
iniciada a ordem do dia com a aprovação das atas da 2ª reunião ordinária e das reuniões extraordinárias 16 
anteriores. Aprovadas as atas, são incluídos mais dois itens de pauta a pedido dos Conselheiros Joel 17 
Gehlen e Maycon dos Santos. Em seguida foi colocada em pauta a aprovação do PMLLL (Plano Municipal 18 
de Livro, Leitura e Literatura) e ficou acordado que o PMLLL será encaminhado por email para melhor 19 
análise pelos Conselheiros para ser aprovado na próxima reunião, ou em uma reunião extraordinária a ser 20 
agendada para o próximo mês. O segundo item de pauta é iniciado com a apresentação, pelo Conselheiro 21 
Joel Gehlen, do Quadro de Projetos embora a leitura tenha sido interrompida por ter-se decidido que o 22 
Quadro de Projetos é bem extenso e ficou acordado que o documento seria disponibilizado no blog do 23 
CMPC para análise dos Conselheiros e aberto ponto de pauta para considerações a respeito do assunto. 24 
No terceiro item de pauta, referente à publicação do Plano Municipal de Cultura, foi comentado pelo 25 
Conselheiro Joel que como o processo de licitação para serviço de gráfica ainda não foi finalizado e a 26 
Prefeitura não possui contrato com nenhuma empresa para a impressão do documento, no momento a 27 
publicação torna-se inviável. O próximo ponto de pauta é tratado pelo conselheiro Maycon referindo-se aos 28 
Pontos de Cultura e Simdec e o respectivo repasse do município de verbas do Convênio na área de Dança 29 
e como resposta do Conselheiro Joel foi comentado que essa questão está sendo monitorada e acredita 30 
que até o final do primeiro semestre ou início do segundo, o repasse possa ser concretizado. Maycon 31 
também propõe a criação de um GT para análise, avaliação e aprimoramento do Simdec. Foi aprovada a 32 
criação do GT constituído pelos Conselheiros Joel, Marcel, Patrícia, Maycon e Gleber. A Presidente Ilanil 33 
propôs um estudo de indicadores para elencar quais as prioridades dentro do âmbito cultural dentro de 34 
critérios pertinentes. Em seguida o conselheiro Joel explica e lê a proposta da minuta do Decreto que cria a 35 
medalha de mérito cultural de Joinville. A minuta foi questionada por alguns membros do CMPC com 36 
relação aos critérios de escolha dos nomes a serem homenageados. O Conselheiro Rodrigo Coelho, 37 
Presidente da Fundação Cultural e propositor da ideia, defendeu a aprovação do Decreto em pauta por 38 
considerar que vários artistas geniais no município acabaram falecendo sem receber a devida homenagem 39 
em vida e que a escolha dos nomes fosse sugerida e discutida em reuniões do próprio CMPC. A Presidente 40 
Ilanil defendeu a idéia desde que haja critérios qualitativos e transparentes para a escolha dos nomes a 41 
serem agraciados. É criado um GT de estudo sobre o Decreto de Mérito Cultural composto pelos 42 
Conselheiros: Joel, Iraci, Walter, Taiza e Heide. Pendências a serem divulgadas e/ou discutidas entre os 43 
membros do Conselho: Relatório do Instituto Festival de Dança, a escolha dos novos Conselheiros da área 44 
de Música e como pauta da próxima reunião o plano de manutenção preventiva dos equipamentos públicos 45 
da área cultural com dotação orçamentária, que ficou pendente do ano de 2012. O Presidente da AMUJ 46 
(Associação de Músicos de Joinville) Anderson Dresch se apresenta e se encarrega em organizar um 47 
Fórum para a escolha dos novos Conselheiros da área de Música do CMPC, inclusive se candidatando à 48 
vaga de Titular da pasta. Sem mais nada a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 49 
reunião, que foi secretariada por Janaína Alves e Marcelo Rizzatti, que assinam a lista de presença, anexa, 50 
juntamente com os Conselheiros presentes. 51 
 52 


