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Ata da 7ª Reunião Extraordinária do CMPC Joinville. 1 
24 de abril de 2013 - Sala 8 – Centreventos Cau Hansen. 2 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e treze, às quatorze horas, na Sala oito do Centro de 3 
Convenções Alfredo Salfer, Centreventos Cau Hansen, em Joinville, SC, realizou-se a sexta reunião 4 
extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Joinville (CMPC-Jlle/Gestão 2012-14), 5 
conforme convocação da diretoria, presidente Ilanil Coelho e vice-presidente Heidi Bublitz Schubert, para 6 
tratar da seguinte ordem do dia: 1) Continuação do debate sobre os pré-requisitos e a tabela de valores do 7 
Simdec. A presidente iniciou a reunião solicitando a inclusão de mais 2 itens de pauta: 2) Composição do 8 
Grupo de Trabalho IV Conferência Municipal de Cultura; 3) Fórum de Museus e Espaços de Memória. 9 
Inclusões de pauta aprovada pelo Plenário. Em seguida, foi dado início à ordem do dia. O conselheiro 10 
Gleber Pieniz iniciou a leitura do relatório dos conceitos, pré-requisitos e aspectos gerais de todas as áreas 11 
culturais contempladas pelo Simdec. Na medida em que foi feita a leitura, foram realizadas algumas 12 
inclusões, supressões ou alterações no conteúdo apresentado com a finalidade de ajustar alguns pontos do 13 
texto, finalizando desta forma, o documento conceitual dos pré-requisitos de todas as modalidades do 14 
Simdec. No momento em que foi repassada a informação do percentual de 2,3% para 2% da arrecadação 15 
municipal que seria destinada ao edital do Simdec 2013, a presidente Ilanil sugeriu o encaminhamento de 16 
uma moção de alerta do CMPC ao governo municipal de forma a cumprir o que está previsto no Plano 17 
Municipal de Cultura. A conselheira Iraci Seefeldt Correia propôs a votação da moção e afirmou que, apesar 18 
de terem finalizado os conceitos das modalidades e a tabela de valores do Simdec, ainda que o edital não 19 
esteja finalizado devido ao fato de que a Procuradoria do Município estaria analisando uma Portaria, ficando 20 
dessa forma a pendência da conclusão do documento final do edital do Simdec 2013. A moção foi aprovada 21 
pelo Plenário. Em seguida, foi dado início ao segundo ponto de pauta – Composição do GT IV Conferência 22 
Municipal de Cultura para o qual foram escolhidos os seguintes membros a compor o referido GT: Ilanil 23 
Coelho, Heidi Bublitz Schubert, Iraci Seefeldt Correia, Gabriel Medeiros Chati e Maycon dos Santos. A 24 
presidente Ilanil mencionou que o Poder Público é o responsável pela operacionalização e estrutura da 25 
conferência e ao grupo de trabalho tem caráter propositivo, auxiliador e orientativo. Dando sequencia à 26 
reunião, entrou-se no terceiro e último item de pauta – Fórum de Museus e Espaços de Memória, solicitada 27 
pela conselheira nacional Giane de Souza, a qual relatou que no ano de 2012 foram realizados 2 Fóruns do 28 
setor onde houve a proposição da criação de um Sistema Municipal de Museus. Para isto foi criado um 29 
grupo de trabalho, o qual elaborou um regimento de criação deste sistema e de um conselho gestor que já 30 
está consolidado por meio de decreto. Giane solicitou que fosse indicado um membro do CMPC por parte 31 
da sociedade civil para compor o conselho gestor do Sistema Municipal de Museus, porém como não havia 32 
mais quórum na reunião, a homologação do nome ficou adiada para a próxima reunião do CMPC. Sem mais 33 
nada a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, que foi 34 
secretariada por Janaína Alves e Marcelo Rizzatti, que assinam a lista de presença, anexa, juntamente com 35 
os conselheiros presentes. 36 


