
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data: 06/03/2018      Local: Espaço Gabinete de Leitura                                      Horário: 09h30  

           Horário: 09h 

 Hora: 10h 

 Lista de presença anexada no final da Ata 

Presentes:   

Celso Oliveira Menezes, Elizabeth Cury Bechir  Watanabe, Debora Basílio,  Elói Conceição Marques, 

Heloisa Helena de Melo, Felipe Moscatelo, Ivan dos Santos, Melquisedec Hergersheimer, Ronaldo 

Lopes de Lima. 

Ausências Justificadas: 

André Caldas Rocha, André Olímpio Mosselman Du Chenoy Castro,  Liliana Di Bella Napolitano, 
Maraléia Menezes de Lima, Yara Maria Alves Assunção 

Ausências Injustificadas: 

Antonio José Lopes Faria, José Roberto Pereira do Nascimento 

Ouvinte: 

Rodrigo Zanella 

 

 

 

 

Ouvinte: Everton Lopes Fernandes 

 

Objetivo 

Leitura e Aprovação da ATA (anexada) 

- Sugestões/pedidos para o Sr. Secretário José Luiz de França Penna. 

- Redação de um documento solicitando ao poder público, revisão da porcentagem de repasse 

destinada à Cultura, que de 0,43 passou para 0,37, não atendendo a meta aprovada no Plano 

Municipal de Cultura. 

  

  

 

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

importância do Conselho. Perguntou se alguém havia trazido sugestões para serem entregues ao Sr. 

Secretário no dia 09/03. 

- Heloísa e Felipe manifestaram-se, dizendo que sim. 

- Felipe disse que o convento permanece fechado a mais de um mês, e que a Heloísa esteve em 

São Paulo buscando apoio junto ao IPHAN. Disse também que surgiu uma proposta de convênio 

com o Museu de Arte Sacra, em parceria com a Secretaria do Estado.  

- Heloísa fez a leitura da carta de interesse em parceria, feita pelo diretor executivo do Museu de 

Arte Sacra, onde o mesmo destaca a importância de apresentar o pleito ao Sr. Secretário, José Luiz 

Penna. 

 



 

- Ronaldo perguntou se mais alguém teria sugestões para apresentar ao Sr. Secretário, e 

questionou sobre a Festa do Divino. 

- Felipe disse que quer fazer um ofício junto a Aprodivino, pedindo acompanhamento técnico 

sobre como proceder para pedir o tombamento da Festa do Divino. 

- Rodrigo Zanella manifestou-se, falando que o Estado não passa recursos financeiros. Que o 

caminho para isso são as entidades... a não ser que se consiga uma emenda parlamentar de 

algum deputado, por exemplo. Caso contrário, o caminho é o PROAC. 

- Ronaldo perguntou ao Celso se ele trouxe alguma informação referente ao encontro que teve 

recentemente com o Sr. Secretário. 

- Celso respondeu, dizendo que o Sr. Secretário e seu assessor recomendaram o PROAC como o 

melhor caminho para conseguir recursos para os projetos. 

- Ronaldo sugere que no encontro com o Sr. Secretário, dia 9/03, cada um fale da sua 

representação. 

- Ivan sugere que Rosana Bifulco seja convidada para a próxima reunião ordinária, para 

apresentar sua experiência e dar idéias para os projetos de financiamento. 

- Ivan disse que é interessante terem um banco de projetos. Que cada segmento tenha pelo 

menos um projeto pronto para quando surgirem oportunidades. 

- Ronaldo pede atenção de todos para recapitular o que será apresentado ao Sr. Secretário, 

dizendo que será um documento com sugestões a respeito do convento, da Festa do Divino, 

semana literária, semana Benedicto Calixto, e o projeto audiovisual do Celso. 

- Ivan comenta que o plano nacional de cultura tem que cumprir a meta de 1.715 novos pontos de 

cultura até 2.020. 

- Elizabeth manifestou-se pedindo sugestões aos presentes, sobre o que solicitar ao Sr. 

Secretário, sendo que ela mesmo sempre organiza tudo para acontecer a semana literária. 

-Ronaldo sugere que ela peça apoio institucional, divulgação, catalogação dos poemas, etc. 

- O Presidente perguntou se alguém teria mais alguma sugestão para acrescentar no documento 

a ser entregue ao Sr. Secretário. Não havendo manifestações, agradeceu a todos e encerrou os 

trabalhos. 

 

 

 

Ronaldo Lopes 

Presidente 

 

Debora Basílio 

Secretária Substituta 

 


