Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural deItanhaém CMPCI
Data: 26/02/2021

Local: Reunião Virtual – Zoom

Hora: 9h30

Presentes:
Presidente do CMPCI:Ivan dos Santos
Secretaria da Educação: Carlos Bernardino Filho
Diretoria da Cultura: Maraléia Menezes
Secretaria de Meio Ambiente: Titular: Caíque de Souza Alves
Secretaria do Governo Municipal: Jessica Bonfim Quintas
Secretaria de Turismo: Sandor Joszef Marques Hary
Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano: Simone Donner Brandão
Área de Expressões Culturais: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
Área de Artesanato e Serviços Criativos:Samantha Luiza Lorena dos Santos

Convidados:
Teatro e Dança do Município - Ingrid Polzer Delgado
Diretoria da Cultura: Tony Sheen

PAUTA:
Primeira reunião do ano:
Apresentação e o Decreto nº 4.053 de 22/02/2021

Contagem de Presença
 A reunião teve inicio às 9h50 com o presidente Ivan,que comunicou a mudança de alguns
integrantes e pediu para que todos os presentes se apresentassem;
Caique diz que o Secretário de Meio Ambiente Cezar faz questão de que sua secretaria
esteja presente no Conselho pois sabe da importância do mesmo.
Ernesto explica que a Aprodivino não é a responsável pela Festa do Divino mas sim dá
suporte e fomenta a mesma.
Ivan corrobora a importância da Festa do Divino.
Beth apresenta-se, reforça a importância da festa e dá boas vindas aos novos
conselheiros
Fernando apresenta-se e comenta sobre a presença da dança break nas Olimpíadas e
que ele faz parte da comissão técnica do CNDD.
Felipe Apresenta-se e diz ser responsável pela Irmandade/Convento e dá as boas vindas
aos novos membros.
Dino se apresenta e diz que faz parte do Cofit e que é funcionário da Secretaria da
Educação e está à disposição de todos.
Marcos apresenta-se como presidente do Cofit e informa que o coletivo completará 9 anos
em abril e diz se inspirar nos membros do Conselho.
Priscila apresenta-se dizendo que mora em Itanhaém há 10 anos e que através dos canais
de mídias interativas Perolitas fomenta e divulga Cultura na cidade.
Joana apresenta-se como representante da Academia Itanhaense de Letras e que faz
parte de iniciativas que levam Cultura a pessoas que não tem acesso a mesma.
Ronaldo comentou que a Irmandade fez uma ação no Convento porém o Conselho não
participou e citou iniciativas que foram prejudicadas pela pandemia e parabenizou Dino e
Marcos pelas ações do Cofit.
Samantha informa que representa a Acai e se coloca à disposição de todos para
divulgação da Cultura na cidade.
Ingrid diz que é artista amadora e faz parte do Comitê da Lei Aldir Blanc e se coloca à
disposição.
Leia dá as boas vindas aos novos conselheiros e que está à disposição de todos.
Tony Sheen agradece ao prefeito Tiago Cervantes por continuar na Cultura e que se
compromete a ajudar na divulgação da Cultura não só na nossa cidade mas na região. E
que também está estudando fazer iniciativas sociais para ajudar artistas em situação de
vulnerabilidade.

 Ernesto questiona sobre quando será a próxima eleição e Ivan informa que ocorrerá em

outubro.
 Felipe pede que o Conselho seja representado em comissão que irá acompanhar os
trabalhos do Convento.
 Marcos pergunta sobre os próximos passos referentes ao regimento. E pede a divulgação
das atas do Conselho. E pede ainda, mais de um representante para uma comissão do
Convento.
 Léia diz que deve haver uma reunião para aprovar o novo regimento para encaminhar com
o jurídico.

 Ficou acordado que a partir da próxima reunião virtual haverá a tentativa de fechar a
questão
do
regimento
e
o
cronograma
para
as
próximas
reuniões.
Encerramento
 O presidente lembrou aos conselheiros que a próxima reunião será online no dia 12 de
março às 9h30.
 O presidente Ivan agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 11h21.

Maraléia Menezes de Lima
Secretária

Ivan dos Santos
Presidente

DECRETO Nº 4.053, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021
“Altera o Decreto nº 3.970, de 25 de agosto de 2020, que nomeia, para o biênio 2020/2022, os
membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Itanhaém - CMPC”. TIAGO RODRIGUES
CERVANTES, Prefeito Municipal de Itanhaém, no uso das atribuições que a lei lhe confere, e tendo em
vista o disposto no artigo 38, § 1º, da Lei nº 4.121, de 23 de setembro de 2016, DECRETA: Art. 1º - As
alíneas “b”, “d”, “e” e “f” do inciso I e alínea “e” do inciso II do artigo 1º do Decreto nº 3.970, de 25 de
agosto de 2020, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art.1º - .........................................................
I - representantes do Poder Público:
.......................................................................
b) representante da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano:
Titular: Simone Donner Brandão
Suplente: Fernando Cruz Gonçalves;
.......................................................................

.......................................................................
d) representante da Secretaria do Governo Municipal:
Titular: Jessica Bonfim Quintas
Suplente: Marcell Marques Hary;
e) representante da Secretaria de Turismo:
Titular: Sandor Joszef Marques Hary
Suplente: Ricardo Marques Fernandes;
f) representante da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente:
Titular: Caíque de Souza Alves
Suplente: Willian Tadeu Ramos de Souza;
II - representantes da sociedade civil:
.......................................................................
e) representante da área de audiovisual e mídias interativas, abrangendo cinema, vídeo,
televisão,rádio e internet –
Coletivo de Fotógrafos de Itanhaém - COFIT:
Titular: Marcos Rogério da Silva
Suplente: Priscila dos Santos Martin;
.............................................................” (NR)
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Itanhaém, em 22 de fevereiro de 2021.
TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio.
Departamento Administrativo, em 22 de fevereiro de 2021.
GILBERTO ANDRIGUETTO JÚNIOR
Secretário de Administração

Fonte: http://www2.itanhaem.sp.gov.br/boletim-oficial/edicao-660/

