
 

Eixo Temático V - Qualificação da Infraestrutura para a Cultura e as Artes 

Diretrizes e Ações do Plano Municipal de Cultura de Joinville* 

* Fonte: Minuta das Propostas Gerais do Plano Municipal de Cultura (redação das propostas finalizada após Apreciação Pública do 
PMC-Jlle em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural. www.cmpc-jlle.blogspot.com).  

 

 

 5.1  Discutir, revisar, equipar e otimizar a estrutura geral dos espaços 
culturais do município 

 5.1.1  Implantar e/ou qualificar espaços transversais e integrados de cultura, 
lazer e cidadania nos bairros e na área rural – preferencialmente em regiões 
marcadas pela exclusão – dotados de auditórios com palcos qualificados, 
bibliotecas, espaços expositivos e dependências para formação e 
convivência, como iniciativa da municipalidade ou aproveitando espaços 
potenciais já existentes, tais como associações de bairros, centros 
comunitários, espaços escolares etc. (médio prazo).  

 5.1.2  Apoiar a implantação efetiva do Museu de Arte Contemporânea Luiz 
Henrique Schwanke, contribuindo para a incorporação dos moldes da Cipla 
como acervo do artista (médio prazo). 

 5.1.3  Implantar Centro de Referência em Cultura Popular, com estrutura 
para abrigar a Casa do Artesão, apresentações folclóricas, salas para 
capacitação, visando a difusão do artesanato e da economia criativa (médio 
prazo). 

 5.1.4  Implantar o conceito de midiateca na estrutura do sistema de 
bibliotecas, abrangendo, além de mídias em novos suportes tecnológicos, 
gibiteca, fanzineteca, brinquedoteca, materiais em braile e audiolivros 
(médio prazo).   

 5.1.5  Implantar estrutura para abrigar, num primeiro momento, um 
programa de estímulo à economia da cultura no campo do audiovisual e da 
música e, no futuro, o Programa de Cinema de Joinville (médio prazo). 

 5.1.6  Implantar novas unidades da Biblioteca Pública Municipal, integradas 
a espaços públicos de cultura (médio prazo). 

 5.1.7  Disponibilizar estrutura de palco móvel com sistema de sonorização e 
iluminação para abrigar com qualidade espetáculos artísticos nos mais 
diversos locais da cidade (médio prazo) 

 5.1.8  Garantir os meios físicos e de infra-estrutura para manutenção 
adequada e ampliação da atuação das unidades da Casa de Cultura Fausto 
Rocha Júnior (permanente). 

 5.1.9  Promover a musealização de sítios arqueológicos do tipo sambaquis e 
a construção de nova sede para o Museu Arqueológico do Sambaqui. 
(médio prazo). 

 5.1.10  Disponibilizar espaço público para a instalação de estrutura adequada 
às atividades circenses. (curto prazo). 

 5.1.11  Viabilizar o uso de imóveis públicos para atividades culturais (curto 
prazo). 

 5.1.12  Edificar o Teatro Municipal de Joinville com capacidade para receber 
com eficiência espetáculos profissionais produzidos na cidade e oriundos de 
outros estados e países, abrigando também dependências para orquestra 
pública, coral municipal, companhia cênica joinvilense (corpo de baile e 
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conjunto de atores), a Companhia Jovem da Escola do Teatro Bolshoi no 
Brasil, oficinas e laboratórios de apoio à produção cênica (figurinos, 
cenários, adereços, estúdios de áudio e vídeo), foyer qualificado como 
espaço expositivo, midiateca especializada em artes cênicas e espaço de 
convivência (longo prazo). 

 

 


