
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data: 22/02/2018      Local: Espaço Gabinete de Leitura                                      Horário: 09 horas 

           Horário: 09h 

 Hora: 10h 

 Lista de presença anexada no final da Ata 

Presentes:    

Celso Oliveira Menezes, Elizabeth Cury Bechir Watanabe, Elói Conceição Marques , Fernando 

Ferreira Curcio, Heloisa Helena de Melo,  Liliana Di Bella Napolitano, Liliane Assunção Carvalho,   

Melquisedec Hergersheimer , Ronaldo Lopes de Lima. 

Ausências Justificadas: 

André Caldas Rocha, André Olímpio Mosselman Du Chenoy Castro, Ivan dos Santos,  Maraléia 
Menezes de Lima 

Ausências Injustificadas: 

Antonio José Lopes Faria, José Roberto Pereira do Nascimento 

Ouvinte: 

Carlos Miranda, Rodrigo Zanella 

 

 

 

 

Ouvinte: Everton Lopes Fernandes 

 

Objetivo 

- Traçar as diretrizes de trabalho para o ano de 2018 

                 

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

importância do Conselho. Pediu ao colaborador e Diretor de Cultura, Rodrigo Zanella, que contasse 

a todos se o Plano Municipal de Cultura fora ou não aprovado pelo MINC. 

Rodrigo Zanella cumprimentou a todos e falou:”que o nosso Plano Municipal de Cultura foi aprovado 

na íntegra pelo MINC; importante deixar registrado que nós somos o segundo município da Baixada 

Santista a ter essa aprovação sem nenhuma alteração”. Ficou de enviar uma cópia do documento 

para o arquivo do Conselho. 

- Rodrigo Zanella falou sobre o SESC e o Mapeamento Cultural, Turístico e Ambiental que será 

realizado em todo o Litoral Sul e Vale do Ribeira. Aproveitou para contar que dia 15 de abril 

receberemos o Circuito SESC. 

- Ronaldo solicita ao Conselho, a possibilidade de indicar  alguém da sociedade civil  para auxiliar no  

planejamento desse mapeamento, uma vez que a do poder público já foi escolhido, o Conselheiro 

 



 

Ivan dos Santos. Elizabeth e Heloisa mostraram interesse em participar. 

- Elizabeth questionou se existe uma Lei que instituiu no calendário da cidade  a Festa do Divino, 

o que ninguém soube responder com certeza, mas todos acreditam que não. 

- Ronaldo sugeriu “O Patrimônio”  como tema para discussão e estudo durante este ano.  

- Ronaldo agradeceu a presença de Carlos Miranda, contou sua importância para a nossa história 

e sugeriu criar a semana “Carlos Miranda”. 

- Carlos Miranda começou contando sobre sua carreira (70 anos), os filmes que participou como 

Arara Vermelha (em Itanhém). Contou que o seu acervo está todo reunido em São Paulo e 

disponível para visitação. 

- Todos acharam uma boa idéia 

- Ronaldo elogiou os avanços que a cultura deu graças ao trabalho de Rodrigo Zanella. 

- Outro ponto que foi discutido foi o orçamento destinado à cultura que era de 0,43 e este ano foi 

para 0,37. No Plano aprovado foi previsto para este ano 0,50 do orçamento para cultura. Ficou a 

sugestão para redigir um documento solicitando o cumprimento da meta. 

- Elizabeth comunicou a troca de seu suplente. 

-Heloisa discorreu sobre o fechamento parcial e temporário do Convento para restauro de ordem 

estrutural, apontado pelo IPT. 

- Ronaldo comunicou que, no próximo dia 10, receberemos a visita do Secretário da Cultura Sr. 

José Luiz de França Penna e deixou como sugestão que, cada segmento do Conselho, trouxesse 

uma pauta/sugestão para ser encaminhada a ele. 

- A próxima reunião foi marcada para dia 6 de março às 9h30, no Espaço Gabinete de Leitura, 

com objetivo de organizarmos um documento para ser entregue ao Sr. Secretário. 

- Nada mais a declarar e, como ninguém mais quis fazer o uso da palavra, Ronaldo agradeceu a 

todos e deu por encerrada a Reunião. 

 

 

Ronaldo Lopes 

Presidente 

 

 

Liliana Di Bella Napolitano 

Secretária Executiva 


