
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data: 03/04/2018      Local: Espaço Gabinete de Leitura                                      Horário: 09h30  

           Horário: 09h 

 Hora: 10h 

 Lista de presença anexada no final da Ata 

Presentes: 

Celso Oliveira Menezes, Elói Conceição Marques, Heloisa Helena de Melo, Ivan dos Santos, Liliana 

Di Bella Napolitano, Liliane Carvalho,Maria Aparecida Ivankio, Maria do Carmo Trovatti Castro, 

Maraléia Menezes de Lima, Ronaldo Lopes de Lima. 

Ausências Justificadas: 

André Caldas Rocha, Elizabeth Cury Bechir Watanabe 

Ausências Injustificadas: 

José Roberto Pereira do Nascimento 

Ouvinte: 

Rodrigo Zanella 

 

 

 

 

Ouvinte: Everton Lopes Fernandes 

 

Objetivo 

- Aprovação da ATA (anexada) 

- Calendário anual das reuniões ordinárias. 

- Sugestões/idéias para projetos ProAC 

- apresentar sugestões de financiamento 

  

  

 
- O presidente Ronaldo Lopes agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos dando boas 

vindas aos novos integrantes do Conselho.  

- Maria do Carmo cumprimentou todos os presentes e se colocou à disposição do Conselho. 

- Seguindo a pauta, foram definidas as datas das próximas reuniões ordinárias do Conselho: 

maio – dia 08 ; junho – dia 05 ; julho – 03 ; agosto – 07 ; setembro – 04 ; outubro – 02 

novembro – 06 ; dezembro – 04. 

- Heloisa comentou como foi importante a visita do Secretário do Estado da Cultura aqui em 

Itanhaém.  Continuou  contando que protocolou um documento solicitando a Virada Cultural, o único 

programa que a cidade não recebe.  

 



 

Foi informada pelos presentes que a Secretaria só envia as atrações e que toda infra estrutura 

corre por conta do Município, o programa que acaba sendo muito dispendioso. 

- Celso comentou sobre o ProAC e que 14 deles já estão disponíveis e outros tantos estão para 

abrir.Lembrou ainda que por estarmos em ano de eleição os prazos são curtos. 

- Heloisa comentou a parceria do Convento com o Museu de Arte Sacra que está dando todo 

apoio para musealizar o acervo do convento. 

- Ivan afirmou que nesses 20 anos de prefeitura é a primeira vez que um Secretário de Cultura  

visitou o município e foi recebido na Câmara Municipal, “ sem dúvida nenhuma foi um avanço que 

conseguimos fruto de muito trabalho.” 

- Maraléia afirmou que tanto a estrutura do Departamento da Cultura como a formação do 

Conselho Municipal de Política Cultural foi uma conquista de trabalho de muitos anos. ”A nossa 

organização se fez presente e está colhendo frutos, é mérito.” 

- Ronaldo Lopes sugeriu fazer um levantamento dos possíveis financiamentos e tentar trazer para 

a cidade. Ver o que é melhor para a cidade exemplo: Salão Benedicto Calixto, Festa do Divino, 

Reisado etc. 

- Rodrigo Zanella lembrou a todos que só as entidades podem concorrer ao ProAC, poder público 

não concorre e colocou o Departamento à disposição para dar suporte técnico para a elaboração 

do projeto, em cumprimento da Meta 5 do Plano Municipal da Cultura. 

- Maraléia comentou que ainda não temos um calendário fixo ligado às atividades da cultura, e 

isso seria muito importante para atrair maior número de eventos 

- Ivan informou que o SESC fará um Mapeamento Artístico e está recrutando pessoas para ajudar 

nesse mapeamento, quem quiser é só preencher uma ficha de inscrição. 

- Heloisa questionou sobre o funcionamento da renuncia fiscal - META7 do Plano Municipal de 

Cultura de Itanhaém e foi esclarecida que ainda temos que criar a lei municipal de incentivos 

fiscais. 

- Ronaldo Lopes pediu sugestão de pauta para a próxima reunião e os Conselheiros sugeriram 

falar sobre artesanato, Semana Carlos Miranda, Festa do Divino, Leis Municipais e Bens  

Imateriais. Ronaldo passou a palavra para os Conselheiros e como ninguém fez uso da palavra, 

encerrou a reunião. 

 

 

 

 

Ronaldo Lopes 

Presidente 

 

Liliana Di Bella Napolitano 

Secretária  

 


