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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ITU/SP 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 4 

 

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

CONVOCAÇÃO 
31/08/2021 20H00 21h00 https://meet.google.com/msw-

tqbf-tsm 
23/08/2021 

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 
Achilles Milan 
Adriana Cristina Pereira 
Alessandra Neves                                         
Camila Leite Pinto 
Carlos Marien 
Elaine Mariano Mazurchi 
Emersinho Luz 
Felipe de Oliveira Gomes                   
Givanildo Soares 
Jerri Adriani Rossato Lima  
Antônio Carlos (Juca Ferreira)     
Júlio César Lopes 
Márcio Pitluik                                                                                                                                                                        
Maria Lúcia Amaral  
Maria Sofia Vidigal Pacheco 
Mariana Tarchiani      
Nathália Britto 
Palmira Maria dos Santos Gazzola 
Sabrina Souli 
Silvia Sório                                                                                                      
Tânia Regina Faga 

 
3. PAUTA PROPOSTA 

Resultado Feira EcoArte 
Apresentação de ações dos representantes das cadeiras 
Fórum Regional 
Curso Plano Municipal (Governo do Estado)  

 
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. 
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Em seguida passa a palavra ao presidente Givanildo que dá as boas vindas aos presentes e fala sobre a importância de cada membro 
atualizar os demais sobre as ações e projetos em andamento, visto que este já representa um prêambulo da construção do Fórum 
Regional. 
O secretário e também Diretor de Economia Criativa Felipe Oliveira Gomes, falou sobre o sucesso da Feira EcoArte, sobre o público 
presente e o número de expositores. Muitos membros do Conselho estiveram presentes na Feira e reafirmaram o sucesso da 
divulgação, a organização e a importância da Feira para o plano da retomada e convida todos os presentes para a ediçaõ de setembro 
que será no próximo dia 12/9. 
Elaine Mazurchi, suplente da cadeira de Literatura falou sobre suas publicações adulta e infantil e sobre seu projeto de Contação de 
histórias que envolve mágica e uma performance teatral. Falou sobre as trocas que estão acontecendo com a Secretaria de Cultura e 
sua intenção em levar as ações para o CILA. Também comentou sobre sua oficina para pequenos autores; um método de construçaõ de 
livros mirins. Felipe e Giva agradecem e parabenizam a autora Elaine pelo trabalho desenvolvido fora e dentro do Conselho. 
Após a fala de Elaine, Márcio Pitluik pega a palavra e fala sobre o lançamento do livro do ituano Paulo Stucci, o qual ganhou o Prêmio 
Jabuti. Márcio encaminha no grupo uma arte com a divulgaçaõ do lançamento e convida todos os membros para o evento. 
Giva reitera a importância do trabalho de cada membro representando sua cadeira (área), parabeniza os conselheiros e fala sobre o 
Fórum Regional de Cultura. Parabeniza as cadeiras ativas como Raquel Massaranduba (Artesanato), Alessandra Neves (artes plásticas) e 
pede para Sabrina Souli, Chefe de Artes da Secretaria de Cultura falar sobre o Fórum e o Plano Municipal. Sabrina fala sobre o Fórum e a 
tentativa de realização de um primeiro fórum até dezembro de 2021, mas que por conta da finalização da vacinação, pensa que a 
proposta mais cabível seria no primeiro semestre de 2022. Ainda sobre o plano, será passado aos membros o link de inscrição para o 
curso que será oferecido pelo estado sobre a construção do Plano Municipal de Cultura. E que a próxima reunião, no caso a 5ª. Reunião 
Ordinária será a participação no curso e reitera a importância da participação de todos. 
Giva pede que Malú fale sobre a intermediação que está realizando no contato da Secretaria de Cultura com o Governo, representados 
pelo Sérgio Sá Leitão e por outro lado o contato com o ex presidente Michel Temer que está dando o suporte e as orientações 
necessárias para o município receber o reconhecimento da Unesco como Patrimônio da Humanidade. E que está intermediando 
também a vinda de uma Banda Sinfônica para a abertura do 27° Festival de Artes. 
Mariana Bernardi fala sobre o lançamento do Passaporte Turístico que será no próximo dia 19/9 e como será a dinâmica do passaporte 
para a cultura e o turismo. Jerri Rossato fala sobre o documentário sobre os fotógrafos de Itu. Sabrina aproveita o ensejo para 
parbenizar o trabalho realizado por Rossato para o Prêmio Revelando SP que trata sobre o fomento da Cultura Caipira em Itu. Rossato 
será o responsável pela produção e edição dos vídeos do Nenê do Cururu e da Repentista e Mestre de Viola Bene, ambos 
representantes da Cultura caipira de Itu. 
Camila, representante da cadeira de Dança fala sobre a inauguração do seu espaço “Arte em Tablado” e o resgate que será feito da 
cultura Hispânica na Dança, nas Artes Cênicas e na Gastronomia. 
O secretário Felipe finaliza a reunião parabenizando todos os trabalhos que estão sendo realizados, reitera a importância da 
participação de todos no curso no dia 28/9. 
 

 
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 
31/08/2021 

 
 


