Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Itanhaém CMPCI
Data: 24/05/2021

Local: Reunião Virtual – Zoom

Hora: 10 horas

Presentes:
Presidente do CMPCI: Ivan dos Santos
Secretaria da Educação: Carlos Bernardino Filho e Patrícia (suplente)
Área de Expressões Culturais: Ernesto Bechelli e Elizabeth Bechir Watanabe
Área de Artes de Espetáculo: Fernando Ferreira Curcio
Área de Audiovisual e Mídias Interativas: Priscila Martin
Área de Literatura: Joana Maria Soares Merlin Scholtes (Suplente)
Área do Patrimônio Natural e Cultural: Felipe S. Moscatello
Área de Artesanato e Serviços Criativos: Samantha Luiza Lorena dos Santos (Suplente)
PAUTA:
 Comissão de avaliação do Revelando São Paulo

 Dino e Fernando dizem que não podem participar da comissão porque já tem muita
demanda
 É marcada uma reunião para dia 27, com horário a ser confirmado
 Ivan diz que não leu o edital mas que pelo seu entendimento Carnaval, Aniversário da
Cidade e Festas Religiosas não poderiam ser contemplados. Ernesto questiona onde isto
está escrito no edital e Felipe informa que leu e não encontrou esta restrição. Ivan lê o
edital e confirma que não há impedimento para festas religiosas.
 Ernesto questiona o envolvimento do Conselho de Cultura na comissão e sugere que,
caso a intenção da convocação seja auxiliar a Diretoria de Cultura nesta questão, que seja
denominado um grupo de trabalho com voluntários que podem ser Conselheiros mas que
não estejam representando o Conselho.
 Ivan sugere uma conversa com Tony para falar sobre as dúvidas do Revelando pois ele
está mais inteirado.
 Dino esclarece que a idéia da comissão é que, se houver mais de 12 ações de
proponentes, o máximo que o município pode enviar, a comissão decidiria quais seriam os
escolhidos.
 Dino diz que a intenção da reunião é que como os membros do Conselho já são atuantes
no debate cultural, é natural que sejam chamados para a iniciativa, não necessariamente
como conselheiros e sim como pessoas físicas ligas á Cultura. Ernesto concorda.
 Através de manifestação voluntária, Ivan, Betty, Priscila, Léia e Samantha farão parte da
comissão de análise de projetos do Revelando São Paulo.
 A reunião ordinária é remarcada para dia 4 de junho às 10 horas
 Felipe sugere que a próxima reunião seja presencial, há um debate e,em razão da
pandemia, esta sugestão é adiada para um momento futuro.
 Ivan agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 11h20.
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