
                                                                              

   

  

 
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen - CEP 89204-110 - Joinville - SC 

Fone (47) 3433-2190 - Fax (47) 3433-0021 
fundacao@joinvillecultural.sc.gov.br - www.joinvillecultural.sc.gov.br 

 
 

Ata da 8ª Reunião Extraordinária do CMPC Joinville. 28 de maio de 2013 - Sala 10 – Centreventos 1 
Cau Hansen. 2 
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e treze, às quatorze horas, na sala 10 do Centro de 3 
Convenções Alfredo Salfer, Centreventos Cau Hansen, em Joinville, SC, realizou-se a oitava 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: Pauta única – Diretrizes para a realização da Pré-conferência e IV 7 
Conferência Municipal de Cultura. Em seguida, foi dado início à ordem do dia. A presidente Ilanil Coelho 8 
relembrou de que na última reunião ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural foi criado o Grupo 9 
de Trabalho IV Conferência no intuito de organizar e propor as diretrizes para a realização da conferência 10 
municipal de cultura e por determinação do governo federal, as conferências municipais de 2013 deverão 11 
ser antecipadas por motivo do calendário da Copa do Mundo 2014. Em seguida, o conselheiro Gabriel 12 
Medeiros Chati iniciou a apresentação do documento didático fornecido pelo Ministério da Cultura que 13 
apresenta um tema central e uma série de sugestões para a realização das conferências municipais e os 14 
quatro eixos temáticos a serem abordados e debatidos. Informou acerca da eleição de delegados para 15 
participar da conferência estadual, tarefa que deverá ser realizada durante a conferência municipal. A 16 
presidente Ilanil Coelho solicitou para que todos colaborassem na mobilização da sociedade e divulgação 17 
da conferência pois, dessa forma, teríamos mais representantes (delegados) na esfera estadual pois o 18 
número de delegados é estabelecido conforme o número de participantes na conferência municipal. Gabriel 19 
Chati informou que outra tarefa que deve ser realizada na conferência municipal é a eleição dos novos 20 
membros do CMPC por parte da sociedade civil que assumirá o conselho para a gestão 2014/2016. Por fim, 21 
informou o calendário que deve ser obedecido para a realização da conferência. O conselheiro e diretor 22 
executivo da Fundação Cultural de Joinville, Joel Gehlen repassou as datas e local da Pré-conferência 23 
intersetorial (15 de Junho) e IV Conferência Municipal de Cultura (29 e 30 de Junho) no Centro de 24 
Convenções Alfredo Salfer. Em seguida, Eduardo Baumann explanou acerca da metodologia que seria 25 
adotada tanto na Pré-conferência como na Conferência em si. Na manhã do dia 15 de Junho seriam 26 
repassadas as Metas à Plenária e no turno da tarde a Plenária se dividide em Eixos Temáticos para que se 27 
discutam as Metas que são afins para cada um dos 4 Eixos que contam com textos-base específicos para 28 
cada Eixo. Eduardo repassou outras informações das demandas e tarefas a serem cumpridas na IV 29 
Conferência Municipal de Cultura no tocante ao cronograma e à metodologia da eleição dos novos 30 
membros do CMPC bem como dos delegados municipais que representariam a cidade na conferência 31 
estadual. Ilanil fez a consideração de que o Grupo de Trabalho IV Conferência já separou as metas do 32 
Plano Municipal de Cultura de acordo com cada Eixo Temático que seria abordado na Conferência, de 33 
forma que todas as metas do PMC estão representadas em algum dos 4 Eixos. Em cada Eixo deve-se ter 2 34 
relatores e 1 mediador. Logo em seguida, Joel fez a leitura do Decreto de Convocação da IV Conferência 35 
Municipal de Cultura. O regimento será disponibilizado na conferência. Com relação à divulgação e 36 
mobilização da sociedade a participar da conferência, Ilanil ressaltou que deve ser uma tarefa de 37 
responsabilidade de todos e não somente do setor de comunicação ou do grupo de trabalho. A divulgação 38 
deve atingir alunos de escolas públicas e particulares, associações de bairros, instituições culturais etc. Ilanil 39 
propôs a criação de um Grupo de Trabalho para organizar a Conferência para o qual se manifestaram como 40 
voluntários: Heidi Schubert, Giane de Souza, Eduardo Baumann, Fernanda Zimermann, Iraci Seefeldt 41 
Correia e Joel Gehlen. Sem mais nada a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por 42 
encerrada a reunião, que foi secretariada por Marcelo Rizzatti, que assina a lista de presença, anexa, 43 
juntamente com os conselheiros presentes. 44 


