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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ITU/SP 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

DATA DA REUNIÃO  HORÁRIO LOCAL DATA DA CONVOCAÇÃO 

31/5/2022 19h00 20h00 Casa da Cultura 10/5/2022 
NOTA:  
As reuniões do Conselho Municipal de Política Cultural de Itu voltaram a ter o formato presencial por conta da liberação 
dos eventos presenciais, conforme plano do estado de São Paulo. A lista de presença está anexa (digitalizada) 
  

2. PARTICIPANTES 
                           
Silvia Sório 
Rodrigo Lencioni Giovanelli 
Nathalia B.P da Silva 
Givanildo Soares da Silva 
Alessandra Neves de Oliveira 
Mariana T de Vecchi Bernardi 
Camila Leite 
Raquel Massaranduba da Slva 
Sabrina Souli 

3. PAUTA PROPOSTA 
Apresentação do Plano de Ação para realização da Conferência Municipal/ Edital do Festival e Artes/ Festival Hispânico e 
Emenda Parlamentar/ Editais 

4. RELATO DA REUNIÃO 
A 10ª Reunião Ordinária teve início com o presidente Givanildo dando as boas-vindas aos presentes e falando sobre o 
Edital do 28º Festival de Artes que está aberto para artistas e produtores de todo Brasil. Givanildo pede que Sabrina 
explique do porquê o Festival será realizado no mês de setembro e a secretária Sabrina pega a palavra para explicar que 
este ano é o Bicentenário da Independência do Brasil 1822-2022 e, portanto, o Festival será realizado em Setembro e não 
em Julho. Fala sobre os prêmios oferecidos o edital e sobre as áreas que serão contempladas e formatos. 
Em função da alta dos casos do COVID os membros presentes decidiram por retomar as reuniões em formato online, até 
considerando, inclusive que as presenças caíram consideravelmente depois de retomada a reunião presencial. 
Sabrina fala sobre o Programa Itu em sua mãos e o curso que o Sebrae irá oferecer aos artesãos junto a um programa 
exclusivo de consultoria, aproveita a fala para apresentar o Termo de referência da Conferência Municipal e as 
necessidades das cadeiras já trazerem feedback’s de escuta não só nos artistas mais populares, como também das 
periferias. Anunciamos o início das obras do Teatro Municipal e a entrega e finalização do material de Educação 
Patrimonial. Silvia Sório pede a palavra e fala também sobre o processo que envolveu a integração do material para a 
educação patrimonial e como isso vai repercutir nas crianças e consequentemente nas famílias. 
Os membros pediram para as reuniões serem realizadas as 19hs e pediram que o grupo seja silenciado só para 
administradores pois as mensagens estão sendo perdidas. Todos unanimemte votaram nessa mudança. Mariana e Sabrina 
falaram da unificação da agenda do Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente para que as pessoas tenham acesso a 
agenda de modo geral. Mariana apresenta os próximos eventos do Turismo. Raquel da cadeira do Turismo falou sobre a 
necessidade de se ter um QR CODE com os eventos da cidade e o quanto os comerciantes estão perdidos sem ter uma 
agenda central. Sabrina falou sobre a emenda parlamentar do Festival Hispânico e como se dará o evento e a importância 
do mesmo para a história de Itu.  
Giva, fala sobre a FAMA, a nova identidade visual, e o novo nome ‘Museu São Pedro’, e sobre as obras que estão 
acontecendo internamente e que após as obras será retomada os eventos e inclusive a Feira. 
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Sabrina fala sobre os editais que estão sendo inscritos pelo município e o que isso pode gerar de repercussão junto ao 
estado e junto à Economia Criativa ituana. 
Givanildo abre a fala para os presentes que finalizam agradecendo.  
 

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 
31/5/2022 

 

 


