Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Política Cultural de Itanhaém CMPCI
Data: 30/04/2021

Local: Reunião Virtual – Zoom

Hora: 9h45

Presentes:
Presidente do CMPCI: Ivan dos Santos
Secretaria da Educação: Carlos Bernardino Filho e Patrícia (suplente)
Diretoria da Cultura: Maraléia Menezes
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 do Patrimônio Natural e Cultural: Felipe S. Moscatello
Área de Artesanato e Serviços Criativos: Samantha Luiza Lorena dos Santos (Suplente)

Convidados:
Movimento Cultural : Rita Sales e Marcia Pinto da Silva

Ausentes:
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;

Secretaria de Meio Ambiente:
Titular: Caíque de Souza Alves Suplente: Willian Tadeu Ramos de Souza
Área de Artes Visuais: Ronaldo Lopes de Lima (Ausência Justificada)
PAUTA:
 Plano Municipal de Cultura
 Contagem de Presença

 Marcos informa que há duas observadoras, Rita e Marcia Pinto da Silva.
 Marcos agradece a presença de todos na exposição virtual do Cofit.
 Marcos pergunta sobre a comissão, questiona a demora em fazer o regimento, cobra um
calendário anual das atividades culturais da cidade e sugere a volta da Semana Benedito
Calixto em outubro.
 Léia cita que incorporou no texto do e-mail a solicitação de justificativa de ausência para
incentivar uma maior participação de membros que não andam comparecendo, mas que
não teve efetividade e apenas Ronaldo Lopes informou sobre sua ausência nesta reunião.
 Marcos pede uma maior atuação do Conselho na criação de ações culturais e Ernesto diz
que entende que a função do mesmo é mais para o lado de fiscalização do que de criação
de pautas.
 Felipe pediu a inclusão de trecho ausente na ata anterior referente aos ofícios à Mitra e
sobre a comissão do Convento.
 Felipe informa que ata estava no site antes da aprovação e Léia diz que não sabia mas
que é possível modificá-la.
 Ivan informa que será incluída e que entrou em contato com a secretaria de governo e a
mesma informou que não pode avançar por conta de limitações devido a pandemia. Ivan
informou que continua trabalhando para que esta questão seja resolvida.
 Ivan informa que pediu levantamento das atas relativas a atividades no Gabinete de
Leitura e Pinacoteca desde 2016. Diz também que a prefeitura está para publicar o decreto
em relação ao regimento.
 Ivan informa que está tomando providências relacionadas às demandas citadas, inclusive
uma cobrança para que haja uma maior participação dos membros do poder público.
 Marcos questiona se cabe ao Conselho a retomada de edital para realizar exposições na
Pinacoteca.
 Ivan e Dino lêem trechos do Plano Nacional de Cultura e Ivan ressalta a influência da
pandemia na execução das metas.
 Formam-se grupos de trabalho para avaliação e/ou revisão do Plano Municipal de Cultura

e que se comprometem a ficar responsáveis sobre análises do que tem sido feito e do que
poderá ser feito em relação aos eixos pré-definidos. A divisão é a seguinte:
 Eixo 1: Sistema Municipal de Cultura - Ernesto, Celso
 Eixo 2: Financiamento à Cultura - Ivan, Ronaldo
 Eixo 3: Equipamentos Culturais - Léia, Beth e Dino
 Eixo 4: Descentralização e Valorização da Diversidade Cultural - Joana, Marcos e Beth
 Eixo 5: Patrimônio Cultural - Priscila e Felipe
 Eixo 6: Economia da Cultura - Marcos, Priscila, Samanta

 Léia sugere um encontro presencial antes de finalizar os relatórios.

Encerramento
 É confirmada a data de 14 de maio para a próxima reunião, desta vez às 10 da manhã.
 O presidente Ivan agradeceu a todos e encerrou os trabalhos às 12h03.

Maraléia Menezes de Lima
Secretária
Ivan dos Santos
Presidente

