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Ata da 9ª Reunião Extraordinária do CMPC Joinville. 1 
14 de agosto de 2013 - Salas 01 e 02 - Centro de Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e treze, às quatorze horas, nas salas 01 e 02 do Centro de 3 
Convenções Alfredo Salfer, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, SC, realizou-se a nona 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 – Análise e aprovação das bancas avaliadoras para o edital do 7 
SIMDEC 2013. A vice-presidente Heidi Bublitz Schubert iniciou a reunião solicitando que o secretário 8 
Marcelo Rizzatti fizesse a leitura do ofício de convocação da reunião. Após a leitura, o conselheiro Gabriel 9 
Chati fez um questionamento acerca do controle de justificativas de ausência de conselheiros às reuniões. 10 
Assim sendo, Heidi solicitou que este assunto fosse inserido na pauta da próxima reunião. Em seguida, foi 11 
informado que justificaram ausência os seguintes conselheiros: Ilanil Coelho, Raphael Henrique Travia, 12 
Sergio Ferreira e Iraci Seefeldt Correia. Iniciou-se a discussão da pauta única - Análise e aprovação das 13 
bancas avaliadoras para o edital do SIMDEC 2013, para a qual houve algumas dúvidas acerca de como 14 
seria analisado o item, se seriam discutidos e aprovados os currículos dos membros da bancas avaliadoras 15 
um a um ou analisados os desdobramentos da proximidade de membros com proponentes ou participantes 16 
dos projetos encaminhados. A vice-presidente Heidi fez um questionamento à coordenadora do Simdec, 17 
Carla dos Santos, acerca das escolhas dos participantes das bancas avaliadoras. Carla explicou que o 18 
processo inicia em janeiro quando o setor do Simdec solicita à Secretaria da Fazenda o valor de repasse de 19 
INSS e IPTU para que sejam definidos os valores e percentual de repasse e logo após é elaborado o edital 20 
bem como iniciado o trabalho de entrar em contato com os possíveis membros das bancas avaliadoras. Em 21 
seguida, o conselheiro Joel Gehlen iniciou a apresentação dos nomes que foram sugeridos a compor as 22 
bancas para apreciação dos conselheiros presentes. A conselheira Iraci questionou a respeito da 23 
participação de servidores públicos comissionados  que atuam como professores da Casa da Cultura, por 24 
exemplo, nas bancas avaliadoras de projetos encaminhados ao Simdec. Joel respondeu ao questionamento 25 
relatando que em casos de envolvimento de alguns de seus alunos como participantes em projetos, estes 26 
avaliadores se absteriam de votar. Joel relatou ainda a respeito da contratação de avaliadores de fora de 27 
Joinville, afirmando que esta prática deve ser mantida e aplaudida para poder evoluir e repensar os 28 
parâmetros a favor do Simdec. O conselheiro Gleber Pieniz fez uma colocação acerca do que diferencia um 29 
artista ou curador local de uma pessoa de fora da cidade e ressaltou que em Joinville não há cursos de 30 
formação para curadores. Joel sugeriu a criação de uma comissão temática do Simdec em caráter 31 
permanente para que se discutam e aprimorem todas as várias questões com relação à composição das 32 
bancas avaliadoras bem como tantos outros assuntos relacionados ao Simdec. Heidi solicitou a aprovação 33 
dos nomes sugeridos pela Fundação Cultural para comporem as bancas do Edital 2013 do Simdec. Nomes 34 
aprovados. Heidi também fez uma solicitação para que quem tivesse interesse em participar da comissão 35 
pra que encaminhasse um email para a secretaria do CMPC e que este assunto fosse ncluído na pauta da 36 
próxima reunião ordinária. Criação da comissão temática Simdec aprovada pelo Plenário. A vice-presidente 37 
Heidi Schubert decidiu encerrar a reunião. Sem mais nada a ser tratado, agradeceu a presença de todos e 38 
deu por encerrada a reunião, que foi secretariada por Marcelo Rizzatti, que assina a lista de presença, 39 
anexa, juntamente com os Conselheiros presentes. 40 


