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Ata da 11ª Reunião Extraordinária do CMPC Joinville. 1 
05 de novembro de 2013 - Sala 8 - Centro de Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos cinco dias do mês de novembro 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 décima primeira 4 
reunião 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) Sistema Municipal de Museus: pauta e agendamento do próximo Fórum; 7 
2) Relatório GT Prêmio Mérito Cultural; 3) Ofício AMORABI 015-2013 de 29 de agosto de 2013. Assunto: 8 
Resultado do Edital do SIMDEC 2013; 4) Relato de participação na Conferência Estadual de Cultura; 5) 9 
Retorno dos encaminhamentos deliberados em 27.08 acerca das proposições e moções da 4ª Conferência, 10 
enviadas ao CMPC; 5.1) Moção nº 39: Projeto de implantação e de funcionamento da Orquestra Cidade de 11 
Joinville e apreciação de nominata para composição de conselho/comitê; 6) Proposta de Moção de Alerta do 12 
CMPC-Jlle ao Poder Público sobre destinação de uso do prédio da antiga prefeitura; 7) Pedido de 13 
informação à FCJ e SECOM sobre supressão das informações relativas ao Sistema Municipal de Cultura e 14 
ao CMPC-Jlle do sítio da Fundação Cultural de Joinville; 8) Fóruns realizados em 2013; 9) Informes. A 15 
Presidente Ilanil Coelho, de acordo com um pedido de esclarecimento advindo da 4ª Conferência Municipal 16 
de Cultura e dando início à pauta pelo item 5, solicitou à conselheira e coordenadora da Orquestra Cidade 17 
de Joinville, Fabrícia Piva, para fazer uso da palavra a fim de esclarecer alguns pontos acerca do projeto de 18 
implantação e funcionamento da referida orquestra. Fabrícia iniciou se relato informando que a orquestra 19 
será a única no Estado de Santa Catarina que contará com o apoio e verba de governo municipal não 20 
advindo de leis de incentivo, relatando inclusive que a atuação da orquestra trará muitos benefícios para a 21 
comunidade de Joinville. Registrou também um breve histórico da criação e importância do retorno da 22 
atividade de uma orquestra na cidade bem como do processo de seleção dos músicos, amplitude 23 
timbrística, versatilidade de formações e repertório com o intuito de abraçar estilos musicais diversos e 24 
ampliar o público. Salientou que alguns músicos selecionados também serão músicos oficineiros no intuito 25 
de lecionar música e, dessa forma, despertar o interesse na arte da música e incentivar a criação de uma 26 
orquestra jovem. Em seguida, Fabrícia distribuiu uma listagem com vários candidatos a completar o 27 
Conselho Curador da Orquestra Cidade de Joinville, dos quais deveriam ser escolhidos 6 nomes pelo 28 
Conselho Municipal de Política Cultural. Os candidatos foram brevemente apresentados para que todos 29 
tomassem conhecimento de informações básicas a respeito dos mesmos. Foram eleitos os seguintes 30 
titulares: Rafael Daniel Huch, Pavel Kazarian e Cladis Steuernagel e como suplentes: Voldis Sprogis, 31 
Henriette Hillbrecht e Marco Aurélio Schmidt. A presidente Ilanil dá prosseguimento à pauta retornando a 32 
item 1 ao qual é proposto ser realizado um Fórum Integrado de Patrimônio no dia 26 de novembro de 2013 33 
com a seguinte pauta: Sistema Municipal de Museus e Situação das Unidades. Em seguida, decidiu-se 34 
adiar o segundo ponto de pauta, dando início à discussão do item 3. A presidente Ilanil fez a leitura do ofício 35 
bem como definiu os encaminhamentos acerca da elaboração de uma resposta à AMORABI. Desta feita, 36 
retornou-se ao segundo item de pauta. O conselheiro Joel Gehlen inicia a apresentação do relatório do GT 37 
Prêmio Mérito Cultural. A sugestão para o nome do prêmio foi de Prêmio Liselotte Trinks. A proposta é de 38 
premiar de 3 a 5 pessoas por ano e uma vez inscrita, a pessoa permanece inscrita para concorrer ao prêmio 39 
nas futuras edições e instituições culturais também podem sugerir nomes para concorrer ao prêmio. Ficou 40 
pendente a redação do texto do edital de inscrição. A presidente Ilanil sugeriu que a premiação fosse 41 
estendida também às próprias instituições culturais da cidade. Joel informou que o GT decidiu que a banca 42 
avaliadora seria formada por 10 membros dos quais 5 seriam selecionados por chamada pública e os outros 43 
5 selecionados pelo CMPC, FCJ e instituições culturais. Porém, após breve discussão chegou-se à 44 
conclusão de que a banca deveria ser composta por 11 membros: 5 selecionados por chamada pública, 3 45 
indicados pelo poder público e 3 indicados pelo CMPC. Foi decidido que os trabalhos do GT Prêmio Mérito 46 
Cultural fossem prorrogados por mais 6 meses para serem concluídos alguns itens como por exemplo, o 47 
estabelecimento dos critérios para análise dos currículos de quem fará parte da banca avaliadora. 48 
Prorrogação aprovada. Foi sugerida também uma proposta do troféu a ser entregue aos premiados e, para 49 
isto, se abriria um edital público para que os artistas concorressem a fim de criar um troféu para o prêmio. 50 
Em seguida, foi decidido que o quarto item de pauta fica prorrogado para a próxima reunião por não haver 51 
presença de conselheiros que participaram da Conferência Estadual de Cultura. Apesar desta decisão de 52 
adiamento de pauta, o conselheiro Joel relatou que os participantes de Joinville tiveram voz “vencida” na 53 
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Conferência Estadual e que não foram respeitadas as opiniões, experiências e o próprio conhecimento em 54 
relação ao Sistema Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política 55 
Cultural e Conferências Municipais de Cultura dos participantes da cidade de Joinville. Dando andamento à 56 
reunião, no tocante ao item de pauta nº 6, a presidente Ilanil propõe o encaminhamento de uma moção de 57 
alerta ao governo municipal e à Fundação Cultural de Joinville no sentido de tomar como prioridade a 58 
destinação de espaços no prédio da antiga sede da Prefeitura Municipal de Joinville para setores da cultura 59 
da cidade. A aprovação da referida moção ficou marcada para a próxima reunião. Com relação ao sétimo 60 
item de pauta, a presidente Ilanil solicitou aos membros do poder público presentes na reunião que 61 
verificassem em caráter emergencial a disponibilização das informações acerca do Sistema Municipal de 62 
Cultura, Plano Municipal de Cultura e do próprio Conselho Municipal de Política Cultural no site da 63 
Fundação Cultural de Joinville, informações estas que já constavam no site. Relatou inclusive, de que todas 64 
estas informações importantes foram retiradas e que devem ser novamente disponibilizadas para 65 
conhecimento de todos. Sem mais nada a ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 66 
a reunião, que foi secretariada por Marcelo Rizzatti, que assina a lista de presença, anexa, juntamente com 67 
os Conselheiros presentes. 68 


