
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Data: 11/09/2020      Local: Centro Tecnológico - CMTECE        Hora: 13h 

  

Presentes: 

Carlos Bernardino Filho, Celso Oliveira Menezes, Elizabeth Cury Bechir Watanabe, Ernesto 

Bechelli, Ivan dos Santos,Felipe S. Moscatello, Fernando Ferreira Curcio, Joana Maria Soares 

Merlin Scholtes, , Maraléia Menezes,Marcos Rogério da Silva, Patrícia Azimonte,Rodrigo Zanella, 

Samanta Luiza Lorena dos Santos. 

Ausentes: Roseli Raunaimer, Selma Satyro Vitturi, Jéssica Quintas, Ronaldo Lopes. 

Convidado: Tony Sheen – Diretor de Cultura 

  Cinthia N. de Carvalho – Movimento Cultural de Itanhaém 

 

Objetivo: Apresentação dos novos Conselheiros e eleição do Presidente e Vice 

E 

 

 

 

 

1- Apresentação do Departamento da Cultura, seus equipamentos e atividades. 

2- Criação do Regimento Interno do Conselho 

 

 

 A primeira reunião foi feita de forma virtual, às 10h, com a mediação do Diretor de Cultura 

– Tony Sheen, os Conselheiros eleitos e o Prefeito Marco Aurélio. 

 O Prefeito deu posse e as boas vindas ao grupo, ressaltou a importância da Cultura no 

município e desejou aos eleitos um excelente mandato. 

 Estiveram virtualmente presentes os seguintes conselheiros: 

 

Elizabeth Bechir 

Marcos Rogério 

Joana Merlin 

Felipe Moscatello 

Octávio Carrilo Júnior 

Priscila dos Santos Martin 

Fernando Ferreira Curcio 

Rodrigo Zanella 

Roseli Raunaimer 

Ernesto Bechelli 

Maraléia Menezes 

Ivan dos Santos 

Carlos Bernardino Filho 

Samanta Luiza Lorena dos Santos 

 

 

 O Diretor de Cultura parabenizou os novos conselheiros e lembrou da próxima reunião 

presencial, no mesmo dia (11/09), às 13h, na CMTECE. 

 

 

. 



  

 

Reunião Presencial – 13h 

 

 A vice presidente Maraléia Menezes abriu os trabalhos e passou a palavra para o Diretor 
de Cultura – Tony Sheen.  
 

 Foram apresentados os conselheiros do poder público e seguiu a votação para escolher o 
presidente e vice-presidente. Ivan, do poder público e Fernando, da sociedade civil, foram 
escolhidos, respectivamente, como os novos presidente e vice-presidente, por aclamação. 

 

 Ernesto Bechelli questionou o formato da reeleição e alguns pontos do regimento. Ficou 
decidido que estas questões serão debatidas na próxima reunião.  
 

 Tony Sheen ressaltou a urgência em tratar da Lei Aldir Blanc e sugeriu a criação do seu 
comitê gestor. 

 
 Foram escolhidos os seguintes membros do Conselho para o futuro comitê: Celso e Dino 

pelo poder público e Joana, Fernando e Marcos pela sociedade civil. 
 

 Ficou acordado que o próximo encontro do comitê Aldir Blanc será dia 16/09/2020, às 10h, 
na CMTECE. 

 
 Foi solicitado ainda aos conselheiros a leitura prévia da Lei Aldir Blanc para que todos 

estejam informados sobre este novo processo. 
 

 O Conselho discutiu ainda sobre os dias e horários das próximas reuniões. Foi decidido 
que serão as segundas-feiras na parte da manhã, à princípio mensais mas podendo se 
reunir extraordinariamente. 
 

 Cinthia Carvalho, do Movimento Cultural de Itanhaém, disse que veio de fora mas está 
morando aqui com o marido, que é músico, sugeriu que acrescentássemos membros de 
outras cidades na comissão da Lei Aldir Blanc com a intenção de dar mais isonomia ao 
processo. 

 
 O diretor de Cultura anterior, Zanella, rememorou os passos até que o Conselho pudesse 

ser formado, falou da criação do grupo de trabalho para o plano diretor e contou que 

tentou por diversas vezes obter respaldo jurídico para obter a aprovação do  regimento, 

mas que ainda encontra-se em análise. 

  
 Ernesto Bechelli sugeriu que a pauta da próxima reunião fosse sobre o Regimento Interno 

do Conselho a fim de revisar e adequar à nova realidade. 
 

 O Presidente Ivan lembrou que a próxima reunião do Conselho será dia 21 de Setembro 
às 10h no Centro Tecnológico da CMTECE. Ivan abriu para discussão e como ninguém se 
manifestou, agradeceu a todos e encerrou os trabalhos. 

 
 
 

 



 

 

 

Maraléia Menezes de Lima 

Secretária 

 

Ivan dos Santos 

Presidente 

 

             

             

             

    

 

 

 


