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Ata da 8ª Reunião Ordinária do CMPC Joinville. 03 de dezembro de 2013 - Sala 10 - Centro de 1 
Convenções Alfredo Salfer. 2 
Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às quatorze horas, na sala dez do Centro de 3 
Convenções Alfredo Salfer, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, SC, realizou-se a oitava 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) Análise dos critérios para o Prêmio Mérito Cultural; 2) Ofício AMORABI 015-2013, 7 
de 29 de agosto de 2013. Assunto: Resultado do Edital do SIMDEC 2013; 3) Proposta de MOÇÃO DE 8 
ALERTA do CMPC-Jlle ao Poder Público sobre a destinação de uso do prédio da antiga prefeitura; 4) 9 
Apresentação do relatório de atividades do Festival de Dança 2013; 5) Fóruns realizados em 2013; 6) 10 
Informes. 11 
 A vice-presidente Heidi Bublitz Schubert iniciou a reunião fazendo a leitura do ofício da pauta bem como 12 
inclui outros informes. Antes de dar início à discussão da pauta, é acordado que o item 4 fica alterado como 13 
item 1 na ordem de pauta. Em seguida é dado início à ordem do dia com a apresentação do relatório 14 
Festival de Dança – 31ª Edição 2013, pelo Sr. Eli Diniz, presidente do Instituto Festival de Dança, o qual 15 
relatou que até o final do ano de 2013, o Festival de Dança de 2014 estará praticamente todo definido 16 
acerca de professores, jurados, atrações, cursos etc, para que no começo de 2014 já seja realizada a 17 
divulgação e apresentação do evento. Foram apresentados os números, atrações, estrutura, logística e 18 
inclusive dos incrementos como, por exemplo, a disponibilização de bicicletas para os participantes, 19 
visitantes e turistas utilizarem, bem como a disponibilização de 10 totens digitais no Centreventos Cau 20 
Hansen, nos quais as pessoas podiam acessar diversas informações acerca dos hotéis, restaurantes, 21 
turismo, hospitais, etc. O orçamento previsto para 2014 é de R$ 4.750.000,00, sendo que 30% vem do 22 
governo do Estado, 35% de receita própria e 35% de patrocínios. Foi relatado que as inscrições para cursos 23 
e oficinas já abrem em dezembro de 2013 e o lançamento do evento ficou programado para março de 2014 24 
bem como o início de venda de ingressos. A presidente Ilanil Coelho sugeriu que o turismo na cidade de 25 
Joinville fosse mais incentivado e divulgado na época do Festival de Dança, de forma a aproveitar o fluxo 26 
intenso de turistas neste período do ano. O Sr. Eli Diniz agradece a atenção de todos, encerrando dessa 27 
forma a sua apresentação. A presidente Ilanil Coelho assume a reunião e entra no ponto de pauta Análise 28 
dos critérios para o Prêmio Mérito Cultural. O conselheiro Joel solicita que seja apresentado um relato no 29 
início de 2014 para que os critérios sejam melhor discutidos pelo Grupo de Trabalho e apresentados ao 30 
Conselho. A vice-presidente Heidi Schubert levantou a questão da resposta do ofício da AMORABI 31 
encaminhado ao Conselho e comenta que como não ocorreu a reunião do Grupo de Trabalho, a resposta 32 
não foi feita. A conselheira Iraci, que também integra o Grupo de Trabalho, afirma que não se sentiu em 33 
condições de responder a carta sem ter um parecer da executiva do SIMDEC. A presidente Ilanil sugeriu 34 
que o Grupo de Trabalho fizesse um pedido de esclarecimento à executiva do SIMDEC. Em seguida foi feito 35 
um pedido de alteração da ata da reunião anterior em relação ao item 1.3. A presidente Ilanil entra no ponto 36 
de pauta 3 -  Proposta de MOÇÃO DE ALERTA do CMPC-Jlle ao Poder Público sobre a destinação de uso 37 
do prédio da antiga prefeitura – pelo anúncio de agregar as sedes do ITTRAN, Defesa Civil e Secretaria de 38 
Segurança Pública no antigo prédio da prefeitura, de forma a dividir espaço com equipamentos culturais a 39 
serem instalados na edificação citada, cumprindo, desta forma, a meta 21 do Plano Municipal de Cultura e 40 
definindo como prioritária a destinação do espaço físico e ocupação por setores culturais da cidade como 41 
prevê a Lei. Moção aprovada. O conselheiro Maycon registrou uma reivindicação da área de Dança, a 42 
permissão de uso para o setor da dança do prédio da antiga sede da prefeitura, situada na rua Max Colin 43 
esquina com a rua João Colin. Relatou que foram utilizados todos os processos legais para reivindicar o 44 
espaço, porém até o momento não tinham tido resposta para o destino do prédio desocupado. Em seguida 45 
a presidente Ilanil Coelho fez uma inclusão de pauta, visto que foi encaminhado ao Conselho um ofício da 46 
Fundação Cultural de Joinville, solicitando aprovação do Instituto Bolshoi para completar o quadro de 47 
representantes de instituições de classe com atuação no meio cultural na Comissão de Análise de Projetos 48 
(CAP), devido à Associação Joinvilense de Teatro (AJOTE), representada pelo Sr. Rafael Costa, ter faltado 49 
injustificadamente a 3 reuniões consecutivas conforme prevê a Lei. Pedido aprovado. A presidente Ilanil, 50 
percebendo que não haveria tempo para cumprir a pauta da reunião, encerrou os trabalhos e propôs uma 51 
reunião extraordinária para o início de 2014. Sem mais nada a ser tratado, agradeceu a presença de todos 52 
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e deu por encerrada a reunião, que foi secretariada por Marcelo Rizzatti, que assina a lista de presença, 53 
anexa, juntamente com os Conselheiros presentes. 54 


