Ata da Reunião do Conselho Municipal de Política Cultural de Itanhaém - CMPCI

Data: 04/06/2021

Local: Reunião Virtual – Zoom

Hora: 10 horas

Presentes:
Presidente do CMPCI: Ivan dos Santos
Secretaria da Educação: Carlos Bernardino Filho
Área de Expressões Culturais: Ernesto Bechelli e Elizabeth Bechir Watanabe
Área de Literatura: Joana Maria Soares Merlin Scholtes (Suplente)
Área do Patrimônio Natural e Cultural: Felipe S. Moscatello
Área de Audiovisual e Mídias Interativas: Marcos Rogério da Silva e Priscila Martin

Ausentes:
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano
Titular: Simone Donner Brandão Suplente:Fernando Cruz Gonçalves
Secretaria de Turismo:
Titular:SandorJoszef Marques Hary Suplente: Ricardo Marques Fernandes;
Secretaria do Governo Municipal:
Titular: Jessica Bonfim Quintas Suplente: Marcell Marques Hary;
Secretaria de Meio Ambiente: Caíque de Souza Alves Suplente: Willian Tadeu Ramos de
Souza
Diretoria da Cultura: Maraléia Menezes (JUSTIFICADA)
Área de Artes de Espetáculo: Fernando Ferreira Curcio
Área de Artes Visuais: Ronaldo Lopes de Lima
Área de Artesanato e Serviços Criativos:
Titular: Luciana Zion Suplente: Samantha Luiza Lorena dos Santos

Convidado Presente:
Tony Sheen, Diretor de Cultura
PAUTA:
 Revisão do regimento após notas do departamento jurídico da prefeitura

 Atas das duas reuniões anteriores são aprovadas por unanimidade.
 Tony passa para revisão do regimento.
 Art. 10. Retirada do termo “retromencionadas”.
 Art. 14. Tony levanta a questão do quórum mínimo para reuniões extraordinárias, que seria
de 50% ao invés de 30% dos membros. Ernesto questiona. Ivan cita que a informação está
na Lei;
 Art.27. Mudar o termo de “Comissão” para “Grupo de Trabalho”;
 Art. 32. Dois parágrafos diziam a mesma coisa, então foi retirado um deles;
 Art. 38. Substituir palavra “quinta” por “quarta” para o texto fazer sentido;
 Art. 41. É excluído pois o Conselho não tem poder de Lei;
 Art. 43. Trocar 2/3 por maioria absoluta.
 Todos concordam com alterações sugeridas pelo jurídico.
 Marcos questiona sobre redes sociais do Conselho e se Pinacoteca está cadastrada no
sistema nacional de museus. Pergunta também se haverá Conferência de Cultura e, se
sim, quem convoca? Tem registro do acervo da Pinacoteca?
 Tony diz que a Pinacoteca não tem os requisitos para ser considerada museu e que o
perfil nas redes sociais da Pinacoteca é de uma pessoa física, não da Prefeitura.
 Felipe pergunta se tem alguma lei instituindo a Pinacoteca e o que está acontecendo pois
há interdição do andar superior e ausência de alguns quadros do acervo permanente da
Pinacoteca. Ernesto e Betty corroboram o questionamento.
 Tony explica que há um novo gestor do espaço e que a interdição e os quadros foram
retirados por questão de um conserto no elevador e que estão na CMTCE.
 Marcos lembra que as exposições da Pinacoteca seriam decididas através de editais,
porém não é o que vem ocorrendo. Tony explica que devido à mudança de gestor e à
pandemia esta situação está sendo trabalhada.
 Ernesto questiona sobre espaço para Museu do Divino e Joana lembra da necessidade
para um espaço para a Academia Itanhaense de Letras.
 Tony diz que está tendo reuniões em relação ao Museu do Divino e que terá uma reunião
em um futuro próximo na qual abordará a questão da Academia. E também que está
tentando fazer com que a casa da Promoção Humana possa ser absorvida pelo município
e, quem sabe, atenda a esta demanda de espaços.
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 Marcos fez as seguintes observações:
- Já foi solicitado oficio de notificação e nomeação de novos?
Sugere continuar notificando os ausentes, não esperar o decreto do regimento.
- Ficou combinado em setembro que as Reuniões seriam intercaladas: presenciais e
virtuais, e isso não vem ocorrendo.
- Parabenizou o Tony e o Departamento pela ação da Semana de Museus
- Deu um feedback da Lei Aldir Blanc onde o Comitê já avaliou 15 projetos já apresentados
 Ivan encerra reunião e lembra que a próxima será dia 18.
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