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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ITU/SP 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 11 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

DATA DA REUNIÃO  HORÁRIO LOCAL DATA DA CONVOCAÇÃO 

28/6/2022 19h00 20h00 Google Meet 21/6/2022 
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/wui-
xfoe-mnv 

2. PARTICIPANTES 
                           
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 
Carlos Marien 

 

3. PAUTA PROPOSTA 
ABERTURA OFICIAL/RESULTADOS DO 28 FESTIVAL (ATÉ O MOMENTO)/ATUALIZAÇÕES DOS EDITAIS DO MUNICÍPIOS E 
PRÊMIOS/EVENTOS DIVULGAÇÃO CONSELHO/ PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO NO FESTIVAL/CONGRESSO SÃO PAULO 
(MAITÊ)/CONFERÊNCIA MUNICIPAL/FESTIVAL/RESULTADOS PERGUNTAS/POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DAS 
REUNIÕES 
 

4. RELATO DA REUNIÃO 
A 11ª Reunião Ordinária se inicia com a secretária Sabrina dando as boas-vindas aos presentes e solicitando que todos 
façam uma votação para o horário das reuniões, pois é nítido que está havendo pouca adesão. Após a alteração do 
formato das reuniões que passou de ser de presencial para online; é de se esperar que aumente a adesão dos membros, já 
que foi um pedido deles por conta da logística de se deslocar para o comparecimento da reunião. Silvia Sório fala sobre a 
dinâmica do Conselho de Educação, usando-o como exemplo. 
Mariana Bernardi pede licença para falar sobre a baixa adesão de membros e do comprometimento perante o conselho, já 
que uma das principais metas é o Plano Municipal de Cultura. 
O presidente Givanildo reforça aos membros o pedido de comparecimento e que se caso eles não queiram mais ocupar as 
cadeiras que peçam o desligamento, mas que tenham comprometimento e responsabilidade perante aquilo que se 
propuseram. 
Maria Sofia concorda com as falas anteriores e fala sobre as dificuldades de se manter um conselho ativo e coeso. 
Os eventos de cada cadeira são apresentados, com destaque para o evento dos Beatles e do Derico na Praça do Carmo e o 
Interfoto no último fim de semana de Julho. 
O presidente Givanildo parabeniza os representantes do poder público e Silvia Sório pede a palavra para falarmos sobre a 
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valorização das quermesses nas escolas e nos bairros. 
O presidente Givanildo pede a licença para finalizar a reunião e agradece a participação de todos e fala novamente sobre a 
importância de todos estarem no próximo encontro. 
 

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 
28/6/2022 

 

 


