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Ata da 4ª Reunião Ordinária do CMPC Joinville. 1 
16 de abril de 2013 - Sala 8 - Centro de Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos dezesseis dias do mês de abril 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 quarta 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 Heidi Bublitz Schubert, para tratar da 6 
seguinte ordem do dia: 1) Minuta da Resolução que aprova o Plano Municipal de Livro, da Leitura e 7 
Literatura; 2) Quadro dos Projetos – Retorno dos conselheiros; 3) Apresentação do Relatório do Instituto 8 
Festival de Dança; 4) Simdec – análise das indicações para formação da CAP e análise das modalidades e 9 
seus respectivos valores para 2013; 5) Sistemática para solicitação de inclusão de pauta nas reuniões do 10 
CMPC: proposta do conselheiro Gleber; 6) Assuntos gerais: Joel; Heidi; Maycon. A Presidente Ilanil iniciou a 11 
reunião apresentando e dando posse aos novos membros do CMPC por parte do Sociedade Civil e do 12 
Poder Público; A Resolução CMPC nº 3 que institui o Grupo de Trabalho do Simdec e a Resolução CMPC 13 
nº 4 que institui o Grupo de Trabalho do Mérito Cultural foram devidamente assinadas. Finalizado o 14 
expediente, é iniciada a ordem do dia com a aprovação da ata da 3ª reunião ordinária. Aprovada a ata, é 15 
solicitado que seja retirado o item 5 de pauta pois o formulário necessita de ajustes finais. Em seguida foi 16 
colocada em pauta a aprovação do PMLLL (Plano Municipal de Livro, Leitura e Literatura) que tinha sido 17 
adiado para ser melhor analisado pelo Poder Público. O PMLLL foi lido pela vice-presidente do CMPC Heidi 18 
Schubert e em seguida devidamente aprovado pelos membros do CMPC. No segundo item de pauta 19 
referente ao Quadro de Projetos, a presidente do CMPC Ilanil Coelho pede esclarecimento quanto ao 20 
acompanhamento e captação de recursos via projetos de editais de fomento principalmente no âmbito 21 
federal no que se refere à conservação e modernização de acervos de museus. O conselheiro Joel 22 
esclarece que existem diversos canais que estão antenados na busca destas fontes para projetos na área 23 
cultural. No terceiro item de pauta, se refere à apresentação do relatório do Instituto Festival de Dança de 24 
Joinville, feita pelo Sr. Victor Aronis, Diretor Executivo do IFDJ, lembrando que o CMPC deve, anualmente, 25 
tomar ciência e homologar o relatório do Festival de Dança, já que todos os convênios entre o poder público 26 
e institutos e outras organizações dessa natureza devem ser acompanhadas e fiscalizadas pelo CMPC. 27 
Definiu-se a mudança de data de entrega do relatório do Festival 2013 para outubro desse ano. O próximo 28 
item da ata refere-se ao SIMDEC, com três assuntos alocados: a análise das indicações para a formação da 29 
CAP (Comissão de Avaliação e Análise dos Projetos); a análise das modalidades no documento que foi 30 
enviada aos conselheiros sobre o conceito do SIMDEC e a planilha que também foi enviada com os valores 31 
do ano passado e a proposta para 2013. A partir das indicações formalizadas pelas entidades de vários 32 
segmentos da cultura houve a votação para a nomeação dos integrantes da CAP e os escolhidos pelo 33 
CMPC para integrar a CAP foram os seguintes: Adriane Shibata (Univille); Ananias de Almeida (Amuj); 34 
Letícia Mognol (Instituto Schwanke); Marcelo M. de Mello (AJOTE) e Rafael Costa (ACINEJ). Quanto ao 35 
conceito do SIMDEC, foram revisados e debatidos vários itens do texto acerca da metodologia, 36 
especificidades e justificativas. Em virtude da impossibilidade de concluir os trabalhos foi agendada uma 37 
reunião extraordinária para o dia 24 de abril de 2013 a fim de finalizar as deliberações relacionadas a 38 
estruturação das modalidades, requisitos dos projetos e à discussão de valores do SIMDEC. Sem mais 39 
nada a ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, que foi secretariada por 40 
Marcelo Rizzatti e Janaína Alves, que assinam a lista de presença, anexa, juntamente com os Conselheiros 41 
presentes. 42 


