
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data: 08/05/2018      Local: Espaço Gabinete de Leitura                                      Horário: 09h30  

           Horário: 09h 

 Hora: 10h 

 Lista de presença anexada no final da Ata 

Presentes: 

Elizabeth Cury Bechir Watanabe,Elói Conceição Marques, Felipe dos Santos Moscatello, Fernando 
Ferreira Curcio,Heloisa Helena de Melo, Ivan dos Santos, Liliana Di Bella Napolitano, Liliane 
Carvalho, Maria do Carmo Trovatti Castro, Maraléia Menezes de Lima, Melquisedec Hergersheimer, 
Ronaldo Lopes de Lima. 

Ausências Justificadas: 

André Caldas Rocha, Celso Oliveira Menezes,  Maria Aparecida Ivankio,  

Ausências Injustificadas: 

Francisco Ribeiro Neto 

Ouvinte: 

Rodrigo Zanella 

 

 

 

 

Ouvinte: Everton Lopes Fernandes 

 

Objetivo 

- Aprovação da ATA (anexada) 

- Artesanato 

- Bens Imateriais 

  

 - O presidente Ronaldo Lopes agradeceu a presença de todos e iniciou os trabalhos justificando o 
não cumprimento da pauta no que se referia ao item artesanato, uma vez que a Conselheira Maria 
Aparecida Ivankio que falaria sobre o assunto não pode comparecer à reunião. 

- Ronaldo falou que o Conselheiro Celso está empenhado em um projeto referente à “Semana 
Carlos Miranda”. 

- Ronaldo questionou o Felipe sobre o convento e este respondeu que ainda estavam nos tramites 
para conseguir a primeira etapa do restauro que é emergencial. Atualmente o Convento está 
incapacitado de receber visitas, somente as portas da Igreja estão abertas, para que os visitantes 
possam apenas vê-la sem adentrarem-na. 

- Heloisa Falou sobre o Projeto referente ao acervo que estão desenvolvendo junto ao MAS – Museu 
de Arte Sacra de São Paulo. 

- Felipe explicou que fizeram um projeto junto ao IPHAN para conseguirem recursos para reparos 
emergenciais no Convento. 

 



 

- Heloisa falou sobre a Meta 5 do Plano Municipal de Cultura que diz:”Mínimo de cinco(5) 

Associações e dez(10) Agentes Culturais do Município orientados para o acesso aos recursos 

públicos de financiamento à cultura a partir de 2018” que contribui com a Meta 1 do PNC. 

Questionou como estava funcionando. 

- Melk explicou que o departamento está orientando os interessados nos diversos mecanismos de 

financiamento à cultura como voga a Meta 5. 

- Quanto a Lei de Patrimônio Imaterial e Material Rodrigo falou que o que nós temos como 

referencia é um projeto de lei cedido por Toninho Macedo. Pensou-se em criar primeiro uma Lei 

de Patrimônio Material e depois a de Patrimônio Imaterial. Outra sugestão é a criação de uma só 

lei abrangendo o Patrimônio Material e Imaterial. 

- Felipe sugeriu que todos lessem a respeito e trouxessem sugestões para a próxima reunião. 

- Ivan preparou uma minuta para instituir a Semana Carlos Miranda e entregou a todos para que 

opinassem. A semana ficou de 29 de julho a 4 de agosto. 

- Foi sugerido fazer um ofício à Câmara Municipal solicitando todas as leis referentes às semanas 

e dias comemorativos do município. 

- Heloisa comentou a respeito do Painel Hans Stadem que está em péssimo estado de 

conservação, pedindo para que o conselho se manifeste a respeito. 

- Felipe sugeriu fazer um levantamento de todos os painéis existentes na cidade. 

- Ivan apresentou a minuta da Semana da Dança com o aval do Fernando. 

- Ronaldo passou a palavra para os Conselheiros e como ninguém fez uso da palavra, encerrou a 

reunião. 

 


