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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ITU/SP 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 3 

 

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

CONVOCAÇÃO 
27/07/2021 20H00 21h00 https://meet.google.com/fre-

ojfq-xhc 
23/07/2021 

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 
Jerri Adriani                                               
Carlos Marien 
Silvia Sório                                                  
Will Bassi (SC) 
Maria Sofia Vidigal                                     
Renata Oliveira (SC) 
Achiles Milan                                              
Yara Napoli  (SC) 
Palmira Maria dos Santos                          
Palmira Gazzola 
Márcio Pitluik                                               
Verônica Sabatino 
Paulo Henrique Pupo                                  
Achilles Milan 
Alessandra Neves                                         
Lúcia Amaral  
Raquel Massaranduba 
Elaine Mariano Mazurchi 
Mariana Tarchiani 
Luis Guilherme Abreu 
Emersinho Luz 
Michel Rosa 
Camila Leite Pinto 
Tânia Regina 
Nathália Britto 
Maria Teresa Alves Velho                     
Maria Lúcia (Malu)                                           
Givanildo Soares                                     
Paulo Henrique Pupo 
Felipe Gomes                                           
Antonio Carlos (Juca Ferreira)                                      
Sabrina Souza Oliveira       
Veronica Sabatino 
Morgana Ribeiro 
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Júlio César Lopes 
Lara Rezende (SC) 
Adriana Cristina Pereira  
Djéssica Alves de Siqueira (SC) 
Felipe Barbieri (SC) 
Laís Licco (SC) 
Obs: Sigla Sociedade Civil 

3. PAUTA PROPOSTA 
Feira EcoArte  
Construção e divulgação do Edital do 27° Festival de Artes 
CILA – Centro Ituano de Letras e Artes  

 
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. Reitera a importância da objetividade na fala para que a reunião dure o tempo acordado e que ao final seja aberto às 
perguntas. 
Em seguida passa a palavra ao presidente Givanildo que dá as boas vindas aos presentes e fala sobre a importância da participação de 
todos no processo de construção da nova relação entre Conselho, Sociedade Civil e Poder Executivo prosseguindo com a descrição das 
pautas, passando a fala para o secretário Felipe que inicia sua fala explicando o processo de cadastramento do Itu em suas mãos (como 
funciona o programa) e como a Feira EcoArte será um pólo de Economia Criativa em Itu. Felipe atualiza o Conselho sobre o número de 
inscritos para a primeira edição que estava agendada para o dia 8 de agosto, mas em função do dia dos pais foi reagendada para 7 de 
agosto. As demais datas serão sempre no segundo domingo do mês, assim finaliza sua fala. 
Sabrina inicia sua fala agradecendo a presença de todos os presentes e abrindo a pauta sobre o Edital do 27°Festival de Artes. Adianta 
que a minuta do Edital será enviado aos conselheiros para que possam, caso queiram, opinar e acrescentar algum conteúdo e que esta 
ação está sob a validação do Departamento Jurídico. Sabrina fala sobre a importância do Edital ser divulgado junto à classe artística pois 
será muito significativo como uma retomada do setor cultural ituano. 
Passando a fala para a secretária Maitê, a mesma comprimenta todos os presentes e dá uma breve explicação sobre o CILA que será um 
novo centro de artes e letras ituano e fala brevemente sobre os eventos que a Secretaria de Cultura e do Patrimônio Histórico pretende 
executar e oferer ao público. 
Finalizando sua fala, o secretário Felipe pergunta aos presentes se há algum comentário ou dúvida  
A secretária Maitê pede novamente a fala e abre uma breve pauta sobre o Plano de Retomada, os eventos que vão acontecer nas Praças 
a partir de setembro e seguem até o final do ano. 
O secretário Felipe pede novamente a fala e com um lembrete da Chefe de Artes, Sabrina Souli fala sobre o sucesso do evento EcoArte 
que dependerá exclusivamente do sentimento de pertencimento de cada integrante. Fazendo as postagens, publicações e tudo mais.  
É aberta a fala aos membros representantes de cada cadeira: 
Silvia representante da cadeira de Educação fala sobre o carro de som ser uma ótima opção para divulgar a Feira EcoArte. 
Luhly representante da cadeira de Artes Plásticas parabeniza a organização da Feira EcoArte. 
Maria Sofia Vidigal fala sobre a divulgação da Feira no Turismo e que vê importância na participação ativa da Prótur. 

 
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 
27/07/2021 

 
 


