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Ata da 7ª Reunião Ordinária do CMPC Joinville. 15 de outubro de 2013 - Sala 8 - Centro de 1 
Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos quinze dias do mês de outubro 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 sétima 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) Pendências da última reunião - 1.1) Ausência de Conselheiros – Apresentação de 7 
levantamento e encaminhamentos conforme Regimento do CMPC; 1.2) Homologação de indicação de 8 
representantes  no CTC – MASJ; 1.3) Comissão Permanente do SIMDEC no CMPC; 1.4) Situação Atual do 9 
Sistema Municipal de Museus; 2) Indicação de Representante do CMPC para compor Comissão do Museu 10 
Nacional de Imigração; 3) Relatório GT Prêmio Mérito Cultural; 4) Apresentação da Programação Cultural 11 
da Festa das Flores 2013 pela Fundação Turística; 5) Apresentação e votação de parecer sobre Atestado 12 
de pleno funcionamento do Instituto Impar; 6) Relato de participação na Conferência Estadual de Cultura; 7) 13 
Retorno dos encaminhamentos deliberados em 27.08 acerca das proposições e moções da 4ª Conferência; 14 
8) Ofício AMORABI 015-2013, de 29 de agosto de 2013. Assunto: Resultado do Edital do Simdec 2013. 15 
 A Presidente Ilanil iniciou a reunião justificando as ausências dos conselheiros (as) Juliana Bender, Gleber 16 
Pieniz, Maria Raquel Migliorini. Antes de dar início à discussão da pauta, a funcionária da Fundação 17 
Turística de Joinville, Simone Manske solicitou que a sua apresentação acerca da programação cultural da 18 
Festa das Flores 2013 fosse adiantada para o começo da reunião e o pedido foi aceito. A presidente Ilanil 19 
Coelho salientou que a Fundação Turística de Joinville deveria participar com mais freqüência e mais 20 
ativamente das reuniões do CMPC. Ainda com relação à alteração da ordem da sequência dos itens de 21 
pauta foi alterado sendo que o item 5 passou para o item 2 pois o conselheiro Gabriel precisaria sair mais 22 
cedo e ele apresentaria o assunto. A funcionária da Fundação Turística de Joinville, Simone Manske deu 23 
início à apresentação da programação cultural da 75ª Festa das Flores. Informou que a festa contaria com 3 24 
palcos, 2 deles na própria Expoville e 1 na Praça Nereu Ramos e repassou todas as atrações de fora de 25 
Joinville confirmadas até a presente data. As atrações locais ainda não estavam confirmadas pois estavam 26 
em processo de negociação e começariam a ser contatadas a partir da semana para daí a grade começar a 27 
ser definida e montada. Decidiu-se que seria realizada uma chamada pública a fim de convidar  artistas 28 
locais a se apresentarem na festa. Foram sugeridas algumas idéias para que fossem disponibilizados na 29 
festa espaços para a divulgação de obras literárias e da produção de cinema da cidade como, por exemplo, 30 
os diversos curtas-metragens produzidos em Joinville, inclusive com a participação dos artistas 31 
contemplados pelo Simdec. Passando ao segundo item de pauta - Apresentação e votação de parecer 32 
sobre Atestado de pleno funcionamento do Instituto Ímpar – foi lido pelo conselheiro Gabriel um breve 33 
resumo do Instituto, o qual solicitou parecer do CMPC acerca do reconhecimento do referido Instituto com 34 
de utilidade pública. O conselheiro Gabriel comentou que foram analisadas as informações disponibilizadas 35 
pelo interessado através de um portfólio bem como analisadas em fontes externas, informações acerca da 36 
natureza jurídica e econômica da Instituição, sua sede e tempo de existência formal. Vale lembrar que é de 37 
competência do CMPC a emissão de parecer sobre assuntos de natureza cultural daí a deliberação de 38 
reconhecimento de instituições culturais como organizações culturais sem fins lucrativos fazendo jus  ou não 39 
ao atestado de pleno funcionamento levando em conta os grupos culturais que representa, os currículos dos 40 
envolvidos, material de imprensa, bem como outras informações pertinentes. No outro item de pauta - 41 
Ausência de Conselheiros – Apresentação de levantamento e encaminhamentos conforme Regimento do 42 
CMPC – foi discutida a ausência e a falta de comprometimento, principalmente dos conselheiros ligados ao 43 
poder público de alguns setores e de que este fato está prejudicando o debate, o andamento das demandas 44 
do CMPC bem como a própria composição de quórum para realização das reuniões. Em seguida foi 45 
analisado o quadro de ausências dos conselheiros  e constatou-se que existem alguns membros que, pelo 46 
Regimento do CMPC, já estariam fora do Conselho. Estas áreas/conselheiros são o IPPUJ e o SEPLAN por 47 
terem número maior ou igual de faltas injustificadas para continuarem como membros do CMPC. Definiu-se 48 
também que para as próximas reuniões serão convidados os novos conselheiros eleitos que irão assumir 49 
em agosto de 2014 para já irem se familiarizando com as reuniões, tanto na ordem de agenda como das 50 
tratativas e assuntos abordados. Dando sequência à reunião, foi solicitado ao CMPC pelo Museu 51 
Arqueológico de Sambaqui, a indicação de um membro do CMPC para compor o CPC sendo que o nome 52 
escolhido foi de Ilanil Coelho, presidente do CMPC. Outra solicitação encaminhada ao Conselho foi de 53 
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indicação de um nome para compor a Comissão do Museu Nacional de Imigração e para a vaga de titular 54 
foi escolhida a conselheira Taíza Rauen Moraes e como suplente o conselheiro Walter Guerreiro. Em 55 
seguida, a vice-presidente Heidi Schubert entra no item 1.3 – Comissão Permanente do Simdec no CMPC – 56 
comentando sobre sua criação, objetivos, atribuições e cronograma de trabalho, enfatizando que esta 57 
comissão deve ser de caráter propositivo e não executiva dos assuntos relacionados ao Simdec de forma a 58 
estreitar o diálogo entre Poder Público e Sociedade Civil. Os nomes indicados para compor a Comissão 59 
Permanente do Simdec foram os seguintes: Marcelo Mello (Artes Cênicas); Heidi Bublitz Schubert 60 
(Formação em Cultura); Patrícia Zimermann (Formação em Cultura/Comunicação); Fabrício Porto 61 
(Audiovisual); Joel Gehlen (Literatura); Fabrícia Piva (Música) e Walter Guerreiro (Patrimônio Material). A 62 
presidente Ilanil, percebendo que não haveria tempo para cumprir a pauta da reunião, decide terminar a 63 
reunião e resolve agendar uma reunião extraordinária para que os demais itens de pauta fossem 64 
concluídos. Sem mais nada a ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, 65 
que foi secretariada por Marcelo Rizzatti, que assina a lista de presença, anexa, juntamente com os 66 
Conselheiros presentes. 67 


