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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ITU/SP 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 6 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

DATA DA REUNIÃO  HORÁRIO LOCAL DATA DA 
CONVOCAÇÃO 

26/10 20H00 21h00 https://meet.google.com/iwp-
bcht-htw 

12/10/2021 

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 
Adriana Cristina Pereira 
Alessandra Neves                                         
Elaine Mariano Mazurchi 
Felipe de Oliveira Gomes                   
Givanildo Soares 
Jerri Adriani Rossato Lima  
Júlio César Lopes 
Luhly Abreu  
Maria Sofia Vidigal Pacheco 
Nathália Britto 
Raquel Massaranduba  
Sabrina Souli 
Silvia Sório                                                                                                      
Tânia Regina Faga 

 

3. PAUTA PROPOSTA 
Apresentação das atividades realizadas pelos conselheiros. Cadeiras: Dança, Literatura, Artesanato e Inclusão. 

4. RELATO DA REUNIÃO 
A Reunião teve início com a abertura do secretário Felipe, passando alguns recados importantes. Dentre eles a notificação 
que no mês de novembro de 2021 não haverá reunião ordinária por conta das demandas do Festival, portanto as reuniões 
retornarão em dezembro, sendo esta, a última do ano, onde trataremos sobre o Fórum Municipal. O presidente Giva dá as 
boas vindas a todos iniciando as pautas, conforme roteiro. 
Tânia Faga pede a fala e notifica à Secretaria de Cultura e Conselho que irá assumir a Diretoria da Assatemec, aproveita 
também para falar sobre o projeto da Assatemec que será apresentado no Festival de Artes. A secretária Maitê fala sobre 
o estreitamente da relação com a Secretaria e a importância do avanço nesta relação.  
Raquel Massaranduba, responsável pela cadeira de artesanato fala sobre as feiras que estão ativando a economia criativa 
e o sucesso que os artesãos estão alcançando com suas conexões e vendas; chegando, inclusive a vender até R$ 3.500,00 
em uma feira. 
Maria Sofia fala sobre o retorno da Fábrica São Luís e da exposição de orquídeas e presépios a partir do dia 13/11, fala 
sobre a importância que Aldir Blanc teve para o espaço. 
Felipe pede licença para ler o texto publicado por Rossato o qual ele fala sobre a necessidade de estabelecer um 
cronograma do Plano Municipal e que os conselheiros devem ouvir as pessoas na sua comunidade e sobre a necessidade 
de se fazer um cronograma de trabalho paralelo às reuniões ordinárias, só para o Plano Municipal. 
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Alê Neves pede a palavra e fala sobre a Casa das Artes, um espaço que está sendo reformado e assumido por ela, no 
centro da cidade. A intenção é que além de ateliê o espaço abrigue aulas de pintura de livre expressão, onde também será 
sediada uma galeria de arte em 2022. 
Giva pede a palavra e fala sobre a realização do Fórum em março ou abril de 2022. Giva passa a palavra para o secretário 
Felipe, passando a palavra para Silvia, representante da cadeira de Edução do Poder Público. Silvia elogia o trabalho que a 
Secretaria de Cultura e do Patrimônio Histórico vem realizando sobre Educação Patrimonial e o quanto isso é importante 
para a história da Educação ituana. Júlio César agradece a parceria da equipe de patrimônio e Maria Sofia Vidigal reitera a 
ação inédita da Educação Patrimonial. 
 

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 
26/10/2021 

 

 


