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

Data: 06/08/2021      Local: Reunião Virtual – Zoom                      Hora: 10h15 

Presentes:

Presidente do CMPCI: Ivan dos Santos

Secretaria de Educação: Carlos Bernardino Filho

Área de Expressões Culturais: Ernesto Bechelli e Eloi Marques (suplente)

Área de Literatura: Joana Maria Soares Merlin Scholtes (Suplente) e Elizabeth Bechir Watanabe

Área do Patrimônio Natural e Cultural: Felipe S. Moscatello

Área de Audiovisual e Mídias Interativas: Marcos Rogério da Silva e Priscila Martin

Diretoria da Cultura: Maraléia Menezes e Celso Menezes (suplente)

Secretaria do Governo Municipal: Marcell Marques Hary;

Ausentes

Secretaria de Meio Ambiente: Caíque de Souza Alves 

Secretaria de Turismo: Sandor Joszef Marques Hary 

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano: Simone Donner Brandão 

Área de Artes Visuais: Ronaldo Lopes de Lima

Área de Artes de Espetáculo: Fernando Ferreira Curcio

Ausência justificada

Área de Artesanato e Serviços Criativos: Inêz Aguiar Tobias 

Convidados:

Diretor de Cultura: Tony Sheen

PROVIDÊNCIA:

Tony ficou de verificar a possibilidade de alterar o nome da Pinacoteca

TÓPICO DEBATIDO: 

 Continuação da apresentação da situação atual do Eixo 3 – Equipamentos Culturais - do 

Plano Municipal de Cultura



 Tony fala que a pandemia atrapalhou a programação da Pinacoteca, que incluía a criação do 
regimento interno, editais para exposições e catalogar digitalmente o acervo mas que assim 
que possível será retomada

 Marcos pergunta se há a possibilidade de alterar o nome sugerido para a Pinacoteca (Volpi) 
Tony diz que verificará

 Tony fala sobre a prevenção e combate de incêndios e Betty cita que foi na Biblioteca e está 
com diversos problemas e de que adianta fazer a prevenção se não há manutenção. Tony 
explica que há restrição de orçamento e que algumas etapas tem que ser cumpridas em 
relação à manutenção

 Tony diz que, na atual conjuntura, conseguir manter o cinema já será uma vitória

 Celso pergunta se dá pra fazer exibições no Centro de Capacitação e Tony diz que por 
enquanto é utilizado um telão de led para a exibição de filmes e que a intenção é que seja um 
espaço para exibição de audiovisual e que projetos envolvendo crianças vai ser o futuro

 Joana lembra da importância de passar filmes de arte e Tony informa que é uma questão 
complexa por causa dos direitos autorais mas que tem a alternativa da parceria do Ponto Mis

 Priscila diz que tem know-how para projeções e que gostaria de fazer projetos para exibições 
ao ar livre.

 Betty fala que sua irmã acompanhava o projeto Escola Vai ao Cinema e que era uma ótima 
experiência para as crianças

 Tony cita os talentos da cidade e diz que temos que temos que começar a mostrar para fora 
de Itanhaém

 Marcos se dispõe a fazer a apresentação sobre o eixo 6, Economia da Cultura, para próxima 
reunião

 Marcos sugere nomear o hall do teatro e Tony diz que acha viável

 Marcos pergunta sobre a Conferência de Cultura e Tony diz que prefere esperar a pandemia 
arrefecer e talvez realizá-la presencialmente no começo de 2022

 Ivan informa que o Departamento de Cultura está realizando as gravações da Virada Online e 
encerra a reunião
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