Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Itanhaém CMPCI
Data: 19/03/2021

Local: Reunião Virtual – Zoom

Hora: 9h43

Presentes:
Presidente do CMPCI: Ivan dos Santos
Secretaria da Educação: Carlos Bernardino Filho
Diretoria da Cultura: Maraléia Menezes
Culturais Secretaria de Meio Ambiente: Caíque de Souza Alves Suplente: Willian Tadeu Ramos
de Souza

Área de Expressões: Ernesto Bechelli e Elizabeth Bechir Watanabe
Área de Artes de Espetáculo: Fernando Ferreira Curcio
Área de Audiovisual e Mídias Interativas: Marcos Rogério da Silva e Priscila Martin
Área de Literatura: Joana Maria Soares Merlin Scholtes (Suplente)
Área de Artes Visuais: Ronaldo Lopes de Lima
Área do Patrimônio Natural e Cultural: Felipe S. Moscatello

Convidados:
Movimento Cultural de Itanhaém - Cinthia N. de Carvalho
Teatro e Dança do Município - Ingrid Polzer Delgado
Diretoria da Cultura: Tony Sheen

Ausentes:
Área de Artesanato e Serviços Criativos:
Titular: Luciana Zion
Suplente: Samantha Luiza Lorena dos Santos
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Titular: Simone Donner Brandão Suplente: Fernando Cruz Gonçalves
Secretaria de Turismo:
Titular:Sandor Joszef Marques Hary Suplente: Ricardo Marques Fernandes;
Secretaria do Governo Municipal:
Titular: Jessica Bonfim Quintas
Suplente: Marcell Marques Hary;

PAUTA:
Aprovação das atas e inclusão de responsável por divulgação das ações do Conselho no
regimento.

Contagem de Presença
➢ A reunião teve inicio às 9h43 com o presidente Ivan, que pediu para que os membros
confiram as últimas atas enviadas por e-mail e comunicou que em breve todas as atas
estarão disponíveis no site da prefeitura.
➢ Há votação e as atas são aprovadas por unanimidade.
➢ Ivan diz que é preciso haver no regimento alguém responsável pela divulgação das ações
do Conselho.
➢ É decidido, em conjunto, que este representante será nomeado pelo presidente.
➢ Tony sugere que haja engajamento da Cultura na campanha contra a dengue e cita que já
solicitou que os ganhadores do Edital da Lei Aldir Blanc participem com vídeos curtos que
serão subidos nas redes sociais da prefeitura
➢ Tony informa que a Diretoria de Cultura está aguardando uma resolução federal em
relação à extensão do prazo para a realização das atividades dos vencedores da Lei Aldir
Blanc.
➢ Tony comenta sobre os desafios de amenizar os impactos da pandemia na Cultura da
cidade e seu enfrentamento através de um plano em conjunto com outras secretarias.
➢ Joana comenta que a Academia Itanhaense de Letras não aparece no mapeamento
cultural e Tony diz que vai checar mas que o mapeamento ainda é algo em formação.
➢ Marcos relata sua preocupação em entregar seu projeto da Lei Aldir Blanc no prazo pois
anda angustiado com a situação atual e não consegue criar e Tony cita que o número de
pessoas com depressão explodiu por causa da pandemia.
➢ Maraléia diz, em relação ao mapeamento, que sua experiência em biblioteca mostra que
os dados de cadastros em sistema são checados anualmente e este provavelmente é o
melhor formato, apesar das dificuldades.
➢ Felipe cita sua vivência e corrobora a fala de Maraléia.
➢ Cintia cita caso de Ilhabela e dá outros exemplos de como proceder com o mapeamento e
Tony informa que tudo será analisado no devido tempo.
➢ Ivan cita que as datas das próximas reuniões do Conselho já foram decididas e que irá
enviar por e-mail aos presentes.
➢ Ivan diz que gostaria de pautar o Plano Municipal de Cultura para a próxima reunião

Encerramento
➢ O presidente lembrou aos conselheiros que a próxima reunião será online no dia 16 de
abril
➢ O presidente Ivan agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 11h33.
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Secretária
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Presidente

