
1 
 

  

  

  

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ITU/SP 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 12 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

DATA DA REUNIÃO  HORÁRIO LOCAL DATA DA CONVOCAÇÃO 

26/7/2022 19h00 20h00 Google Meet 22/7/2022 
NOTA:  
As reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural de Itu voltaram a ter o formato online por conta do auto índice de 
casos de covid e por conta de facilitar a presença dos membros que residem e dependem de condução pública para 
estarem presentes. A reunião foi realizada por meio da plataforma Google Meet pelo link https://meet.google.com/iuy-
xzaz-vro 

2. PARTICIPANTES 
                           
Achiles Milan 
Alê Neves 
Sabrina Souli 
Nathalia Brito 
Elaine Mazurchi 
Givanildo Soares 
Tânia Faga 
Maria Sofia Vidigal Pacheco 
Maria Lúcia Teixeira da Costa  
Mariana Bernardi 
Alessandra Neves 
Silvia Sório 
Stefaine Klein 
Carlos Marien 
Maitê Velho 
Lúcia Amaral 
Luhly Abreu 
Carlos Marien 
Verônica Sabatino 
Raul Machado Carvalho 

3. PAUTA PROPOSTA 
ABERTURA OFICIAL/RESULTADOS DO 28 FESTIVAL (ATÉ O MOMENTO)/MOBILIZAR OS SEGUIMENTOS (MAILING, 
CONTATOS)/PRESENÇA NAS REUNIÕES/CONFERÊNCIA MUNICIPAL/FESTIVAL/CARTA CIDADE FILIPINA/PARTICIPAÇÃO DO 
CONSELHO NO FESTIVAL/ABRIR PARA RECADOS E PERGUNTAS 
FINALIZAR 
 

4. RELATO DA REUNIÃO 
A 12ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Políticas Culturais é iniciada pela secretária Sabrina Souli que em 
seguida passa a palavra para o presidente Givanildo que dá as boas vindas aos membros presentes e passa a palavra para 
a secretária Maitê Velho. A primeira fala da secretária é sobre a Conferência Municipal e o investimento que a Prefeitura 
está fazendo em função do Plano Municipal, visto que é necessário uma equipe técnica que seja responsável pelo 
processo e reitera sobre a importância da mobilização do conselho de apresentar um trabalho firme e consistente a 
aproximação e escuta com os artistas e com a população de modo geral. A secretaria pergunta se há dúvidas sobre a 
conferência e sobre o plano municipal e abre a fala aos membros. 
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Achilles fala da importância de se agendar uma reunião com a empresa contratada para que todos possam entender um 
pouco mais sobre para assim articular mais sua cadeira e todos os processos envolvidos. A secretária Maitê esclarece que 
a contratação está na fase final e que aí então a empresa irá abrir nas próximas reuniões as pautas necessárias para a 
conferência e já adianta que a empresa também fará um trabalho de campo junto às cadeiras representantes do 
Conselho. 
Achiles pede a palavra e fala sobre a importância do município se organizar para a vinda da Lei Paulo Gustavo por conta da 
importância desta lei para o audiovisual. Maitê comenta que essa é uma cadeira que será muito importante e também 
muito solicitada no processo da Lei dentro do poder público. Maria Lúcia Amaral fala que quer participar ativamente da 
conferência, ouvir as comunidades próximas da Vila da Paz. Carlos Marien comenta que está assoberbado de trabalho por 
conta do Interfoto mas que depois promete estar mais presente na área de fotografia. Elaine Mariano comenta que se 
sente perdida ainda com relação à conferência municipal, mas que está disposta a trabalhar em prol da cadeira de 
literatura e que achou muito importante saber que existe uma empresa que vai orientá-los, pois assim fica mais fácil de 
trabalhar. Tânia Faga comenta que está muito alinhada com as organizações sociais e que está ativa com mais de trinta 
associações de Itu que atuam em áreas diversas e que o trabalho de inclusão é ligado a todas as cadeiras. 
Silvia Sório fala sobre unir forças dentro das cadeiras sobre divulgar a conferência e sobre a troca com a empresa. A 
secretária Verônica Sabatino do Meio Ambiente comenta sobre o importante trabalho transversal que o meio ambiente 
está fazendo com a cultura e que está à disposição para o que for preciso. 
A Secretária Maitê agradece e fala sobre a importância de se olhar para lixo nos eventos e buscar formas de 
conscientização na divulgação do Festival usando alguma # e deixar mensagens sobre o lixo. Luhly comenta sobre sua 
exposição no Shopping Villa Lobos com mensagens de conscientização, pergunta para Verônica se há dados sobre o lixo e 
que isso seria importante trazer para a comunicação da população. Verônica reitera sobre o cenário do lixo em Itu, pois o 
município é referência em resíduos, principalmente reciclado, cooperativa exemplar que serve como exemplo e comenta 
que seria importante uma visita de campo nas cooperativas, aterros, podas de material orgânico, manejo e coleta dos 
materiais. A partir desta fala, Carlos Marien, Lyhly, Verônica, Elaine Mariano e Alê Neves começam a fazer um brain storm 
sobre uma possível mostra dentro do Festival onde os membros se uniriam com o objetivo de  conscientizar a população 
de forma diferenciada e lúdica e atividades de reciclagem durante o festival. Tânia Faga comenta sobre o descarte de 
tecidos, óleos e enxovais e sobre a economia circular muito presente no terceiro setor. Finalizada a possibilidade de se 
abrir um gurpo sobre o projeto ambiente para o Festival. Stefaine Klein pede  a palavra e diz que está muito feliz por sentir 
que o município está preparado para receber a Lei Paulo Gustavo, o que é de muita importância para o mercado 
audiovisual e que a conferência também está interligada ao processo já que tem um plano de escuta de profissionais da 
área. A secretária Maitê fala sobre todas as linhas de fomento que existem na Lei. 
Tânia Faga parabeniza Sabrina Souli pelo Prêmio Revelando SP e finalmente, a secretária Maitê finaliza a reunião falando 
sobre o recebimento da carta da Embaixada da  Espanha vindo de Felipe XVI  a qual reconhece e dá notoriedade a Itu 
como Cidade Filipina (ordenações filipinas) e que Itu se candidatou a três proposituras para um congresso acadêmico e a 
descoberta de documentos que comprovam esse histórico. 

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 
Givanildo Soares da Silva 

 
Assinatura 

Data 
26/7/2022 

 

 


