
1 
 

  
  
  

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ITU/SP 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 2 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 
DATA DA REUNIÃO  HORÁRIO LOCAL DATA DA 

CONVOCAÇÃO 
29/06/2021 20H00 21h15 https://meet.google.com/xwh-

tzke-djc 
28/06/2021 

NOTA:  
As reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural de Itu estão temporariamente sendo realizadas em ambiente 
digital. O objetivo é seguir ainda as determinações do Governo do Estado. Após este período as reuniões voltarão a ser 
realizadas na Casa da Cultura, como de costume. 

 

2. PARTICIPANTES 
Maria Teresa Alves Velho                    Maria Lúcia (Malu)                                           
Givanildo Soares                                    Paulo Henrique Pupo 
Felipe Gomes                                          Antonio Carlos (Juca Ferreira)                                      
Sabrina Souza Oliveira                           Veronica Sabatino 
Jerri Adriani                                              Carlos Marien 
Maria Sofia Vidigal 
Achiles Milan 
Palmira Maria dos Santos 
Márcio Pitluik 
Paulo Henrique Pupo 
Alessandra Neves 
Raquel Massaranduba 
Elaine Mariano Mazurchi 
Mariana Tarchiani 
Luis Guilherme Abreu 
Lúcia Amaral 
Emersinho Luz 
Marta Rosa 
Michel Rosa 
Camila Leite Pinto 
Tânia Regina 
Nathália Britto 

 
3. PAUTA PROPOSTA 

Economia Criativa  
Programa Itu em suas mãos 
Aldir Blanc (atualização) 
27º Festival de Artes (Edital) 

 
4. RELATO DA REUNIÃO 

O secretário geral Felipe abre a reunião, dando as boas vindas aos membros presentes e convidados, ressaltando que as reuniões serão 
temporariamente em formato online e que posteriormente com a liberação mais adiante, faremos na Casa da Cultura, como 
antigamente. Em seguida pede para que aguardemos quinze minutos para que as pessoas possam chegar com tranquilidade. 
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Exatamente às 20h15, o secretário dá início a reunião, passando a palavra ao presidente Givanildo que dá as boas vindas aos presentes 
reiterando a importância da participação de todos no processo de construção da nova relaçao entre Conselho, Sociedade Civil e Poder 
Executivo prosseguindo com a descrição das pautas, sendo a primeira sobre a Economia Criativa.  
Felipe abre a pauta sobre Economia Criativa, explicando o que é e apresentando o novo departamento de Economia Criativa, criado na 
SECULT. Em seguida o secretário Felipe apresenta o Programa “Itu em suas mãos” e as parcerias institucionais com SEBRAE e SINDICATO 
RURAL. Explica que o Programa “Itu em suas mãos” está mapeando e setorizando artesãos ituanos, oferecendo qualificação e propostas 
de geração de renda. Dando sequência, Felipe também fala sobre a primeira edição da Feira EcoArt que será realizada no dia 8 de 
agosto de 2021 no parque Taboão. Na ocasião os artesãos ituanos cadastrados no programa “Itu em suas mãos” poderão participar da 
feira para ativação da geração de renda. 
Em seguida o presidente Givanildo pede a palavra e explana uma introdução ao processo da Lei Aldir Blanc no município, solicitando 
que a chefe de artes Sabrina Souli, apresente um breve resumo. 
Sabrina Souli pede a palavra e inicia uma explanação sobre a lei Aldir Blanc, seu objetivo e os incisos que foram trabalhados. Apresenta 
os números que foram atendidos na lei, referente aos espaços culturais e coletivos, além do edital de premiação no inciso III, onde 
foram premiados 122 (cento e vinte e dois) artistas. Sabrina ainda fala sobre a prorrogação da lei e uma possível continuidade no ano de 
2022. Alessandra Neves, representante da cadeira de artes plásticas questiona se o edital de premiação ainda está aberto e Sabrina 
explica que tudo foi feito no ano passado e que a SECULT cumpriu com o recurso destinado ao município e que não há mais recurso 
para ser utilizado, apenas um pequeno saldo remanescente que possivelmente será devolvido à união. 
A secretária de Cultura Maria Teresa chega a reunião explicando que estava em uma reunião em São Paulo no consulado italiano e, com 
a palavra,  passa a explanar sobre o plano de retomada do governo e a abertura do 27º Festival e Artes que será lançado em agosto 
deste ano para ser realizado, em caráter extraordinário, em novembro deste ano, diferente dos anos anteriores em que era realizado no 
mês de Julho. Maria Teresa pede para que Sabrina Souli explique as áreas e os valores respectivos para cada segmento de atividade. 
Finalizando a secretária Maria Teresa avisa que o Edital será enviado aos conselheiros para que estudem o conteúdo e façam suas 
considerações para que, posteriormente, seja enviado ao jurídico para aprovação final do documento. 
Márcio Pitluik representante da cadeira de expressões literárias perguntou aos representantes da SECULT o que seria preciso para que 
Itu elaborasse uma lei de incentivo como a Lei Mendonça em São Paulo. O secretário Felipe pediu a palavra e explicou que um dos 
principais objetivos deste biênio é a elaboração do Plano Municipal e pediu para que Sabrina Souli explicasse sobre o assunto. Pegando 
a palavra, Sabrina Souli explica que para se ter uma lei é preciso que o município esteja com as diretrizes alinhadas com o Plano de 
Cultura e que possua CPF, sendo Conselho, Plano Municipal e Fundo Municipal. E que, a partir das próximas reuniões será feita uma 
breve explanação de como funciona e do que é preciso para dar inicio a elaboração de uma lei. 
Jerri Rossato, representante da cadeira de Audiovisual afirma que está certo de que este Conselho conseguirá cumprir com a elaboração 
do plano e que está disponível para o que for preciso dentro deste processo. 
Márcio Pitluik envia no chat uma cópia da Lei Mendonça para que todos tenham o modelo em mãos e é acordado que todos farão 
esforços para estudar minuciosamente as necessidades do município e elaborar um plano que seja condizente com a realidade cultural 
de Itu.  

5. ENCERRAMENTO 
 
Não havendo nada mais a relatar e tendo dada por encerrada a sessão, esta Ata é dada como encerrada e por 
mim assinada.  

 

Nome 
Felipe Oliveira Gomes 

 
Assinatura 

Data 
29/06/2021 

 
Anexos: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/arquivos/secretarias/financas/legislacao/Lei-
10923-1990.pdf 

 


