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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ITU/SP 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 8 

 

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

7/3/2022 20H30 21h30 meet.google.com/rdt-
jssp-nqd 

07/2/2022 

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

 

2. PARTICIPANTES 
                           
Givanildo Soares 
Lúcia Amaral 
Luhly Abreu 
Maria Sofia Vidigal Pacheco 
Mariana Bernardi 
Maitê Velho (Secretaria de Cultura e do Patrimônio Histórico) 
Nathália Britto 
Sabrina Souli 
Silvia Sório                                                                                                      
Tânia Regina Faga 
Verônica Sabatino 
Palmira Gazzola 

 
3. PAUTA PROPOSTA 

Retomada da pauta do Fórum/ Próximos ajustes/ construção da narrativa do Fórum/Votação nova secretária 
4. RELATO DA REUNIÃO 

A 8ª Reunião Ordinária teve início com o presidente Givanildo dando as boas-vindas aos presentes e notificando aos 
conselheiros e conselheiras que o ex secretário Felipe Oliveira Gomes encaminhou uma carta ao presidente na data de 27 
de Janeiro de 2022, com o seguinte conteúdo: Boa tarde a todos os amigos e conselheiros, Como já é sabido hoje faço 
parte da Secretaria de Governo, nova secretaria implica em novos desafios, e para que eu possa honrá-los com tamanha 
magnitude a qual me foi confiada terei que me dedicar em tempo integral, o que implica hoje na minha saída deste 
conselho. Aqueles que me conhecem sabem que gosto de “mergulhar” em todos os sentidos aos projetos e/ou missão a 
que me são confiados! É essa intensidade e amor ao que faço que me motiva diariamente a lutar pelo sucesso destes.  
Deixo aqui registrado meu agradecimento a todos pela oportunidade em especial a toda equipe da secretaria de cultura.  
Sucesso a todos nesta gestão. Viva a cultura Ituana. Felipe Cavalheiro.  
A partir desta notificação o presidente Givanildo deu por aberta a candidatura de voluntários para compor a cadeira de 
secretário (a) do Conselho Municipal de Políticas Culturais. A representante da cadeira da Secretaria de Cultura e do 
Patrimônio Histórico Sabrina Souli se candidatou à vaga de secretária, abrindo, portanto, a votação de todos os 
conselheiros presentes para tal. Antes de abrir a votação o presidente Givanildo reiterou se havia mais alguém presente 
que gostaria de se candidatar à vaga de secretário (a) e ninguém se manifestou, abrindo desta forma a votação para a 
candidatura de Sabrina Souli. Todos os conselheiros presentes votaram SIM, portanto de forma unânime sem nenhum 
voto contra, Sabrina Souli assume o secretariado do Conselho Municipal de Política Cultural. 
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Em seguida o presidente fala sobre a disponibilização do espaço da FAMA MUSEU para receber o Fórum Municipal e abre 
também uma votação dos conselheiros que apoiam a ideia de forma unânime. 
Palmira pede a palavra e pergunta aos conselheiros presentes quem fez a trilha do Saber e fala sobre a importância de 
marcarmos. 
Sabrina Souli pede a palavra e fala sobre abrir os grupos de whats app para organizar o Fórum e combina com os 
presentes que fará toda comunicação pelo grupo para facilitar a dinâmica da montagem da narrativa do Fórum. 
Mariana Bernardi do Turismo pede a palavra e fala sobre a abertura da licitação dos boxes do Mercado Municipal e 
aproveita para convidar a todos para o evento que irá ocorrer em comemoração ao dia das mulheres, convidando a todos 
os presentes. 
Marcio Pitluik fala sobre a palestra sobre os sobreviventes da bomba de Hiroshima. 
Sabrina Souli pede novamente a palavra para falar sobre a EcoArt que será realizada no próximo dia 13/3 e ressalta a 
importância do Programa “Itu em suas mãos” para a Economia Criativa ituana. 
A Secretária de Cultura, Maitê Velho fala sobre a viagem para Minas e a candidatura da Unesco e Iphan. Pede para a 
reunião de Maio seja reservada para se falar da candidatura de Itu como Patrimônio da Humanidade. 
Também notifica os conselheiros sobre a Emenda Parlamentar recebida do Deputado Federal Eli Correa para realização do 
Festival Hispânico. 
Givanildo, o presidente, parabeniza a todos pergunta se alguém mais gostaria de pegar a palavra, anuncia a nova 
secretária Sabrina Souli e dá por encerrada a reunião. 

 
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 
25/01/2022 

 
 


