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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ITU/SP 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 9 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

DATA DA REUNIÃO  HORÁRIO LOCAL DATA DA CONVOCAÇÃO 

12/4/2022 19h00 20h15 Casa da Cultura 01/4/2022 
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 
                           
Nani Mazurchi 
Mariana Bernardi 
Nathalia B.P da Silva 
Palmira M. Santos 
Givanildo Soares da Silva 
Luhly Abreu 
Sabrina Souli 
Maitê Velho 
Júlio César Lopes 
Tânia Faga 
Carlos Santos 
Maria Sofia Vidigal Pacheco 
Lúcia Amaral 
Achiles Milan Neto 
Márcio Pitluik 

 

3. PAUTA PROPOSTA 
Conferência Municipal/ Formas de apoio do Conselho/ Eventos e Diretrizes das Cadeiras para a Conferência 

4. RELATO DA REUNIÃO 
A 9ª Reunião Ordinária teve início com o presidente Givanildo dando as boas-vindas aos presentes e ressaltando aos 
conselheiros e conselheiras a importância da ação interativa ativa no grupo e nas reuniões para que o grupo fique cada vez 
mais coeso, em seguida passa a palavra para a Secretária de Cultura Maitê Velho. Maitê fala sobre a meta do Governo que 
é a elaboração do Plano Municipal de Cultura que terá uma duração de 10 (dez) anos e a importância deste plano para as 
políticas públicas. Maitê pede para a secretária Sabrina Souli explicar sobre a Conferência e a importância do papel do 
Conselho Municipal. 
Sabrina explica o que é a Conferência Municipal de Cultura, quais as ações que devem ser realizadas pelo poder público e 
também retrata as dificuldades por conta das outras demandas da Secretaria e todas as vertentes que envolvem a 
organização de uma conferência. Ressalta que a participação do Conselho é de extrema importância pois será ele que irá 
ouvir a sociedade civil por meio dos eixos (áreas e questões). Achiles questiona sobre as Leis de Incentivo e Sabrina Souli 
explica que com o Plano completo será possível criar uma Lei de Incentivo Municipal via ISS ou IPTU. Em seguida Sabrina 
fala sobre a importância do Conselho ouvir também as comunidades e dá exemplo do trabalho que a Lúcia Amaral vem 
fazendo na região da Cidade Nova. A importância das cadeiras ouvirem as periferias e dar voz a elas na Conferência de 
modo que elas possam trazer elementos que serão úteis para a construção do plano. 
 



2 
 

Luhly pergunta se o Conselho pode ativar a iniciativa privada para atuar também na parte cultural e como se daria isso 
com e sem lei de incentivo. A secretária Sabrina responde positivamente sobre a iniciativa privada poder ajudar com ou 
sem lei de incentivo por meio de verba de marketing, por exemplo. O presidente Givanildo fala sobre o diálogo do 
executivo com o Legislativo e comenta sobre a importância de se realizar as reuniões do Conselho na Câmara pois elas 
virariam um plenário e todo os membros acham que a ideia é válida, caso as reuniões permaneçam presenciais. 
Tânia fala sobre o site da Prefeitura abrigar o site do Conselho e a importância das informações estarem lá para que a 
sociedade civil possa consultar. Foi citado sobre o site do antigo conselho que ainda permanece no ar e Sofia Vidigal fala 
sobre a possibilidade do promotor de justiça fazer uma intimação ao antigo presidente, já que as informações do novo 
Conselho estão já publicadas no site da Prefeitura. 
Por fim a reunião finaliza com Mariana Bernardi e Sabrina Souli falando sobre os próximos eventos da cidade, incluindo o 
sucesso da Feira EcoArt e do programa “Itu em suas mãos”. 
Sabrina Souli informa aos membros presentes que na data de 31 de Março de 2022, Adriana Cristina enviou um e-mail 
solicitando o desligamento dela do Conselho Municipal, não fazendo mais parte, portanto deste conselho. 
 Givanildo, o presidente, parabeniza a todos pergunta se alguém mais gostaria de pegar a palavra, e sem mais nada a ser 
dito 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 
12/4/2022 

 

 


