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Às dezoito horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e dezenove, no Arquivo 

Histórico, localizado na Avenida Monteiro Lobato, número setecentos e trinta e quatro, bairro 

Macedo, reuniram-se os seguintes membros do Conselho Municipal de Política Cultural, eleitos 

pela sociedade civil e indicados pelo poder público: Débora de Andrade Telles Oliveira Abdala, 

Pâmela Regina Pereira da Silva, Antônio Carlos de Oliveira da Silva, Rafael Barbosa de Lima 

Ferro, Mário Cabral de Almeida, Franklin Jones Santos do Amarante, Renato da Silva Santos, 

Janaína de Oliveira Reis, Edson Soares da Rocha, Marina Pinto, Monique Helen da Silva, 

Cristiano Carvalho de Sá, Jéssica Alves de Moraes Santos, Araci Borges Dias Martins, Darlan 

Aquino Cavalcanti, Paulo Cézar Pereira, Marcelo Costa Arraes Ermida, Antônio Carlos 

Fernandes e Eduardo Cardoso Pereira Neves. Por se ausentarem sem justificativa, receberam 

falta os conselheiros: Maurício Antônio Matos Rebelo, Daniel Dantas dos Santos, Esmeralda 

Ferreira Pinto, Epitácio Rodrigues da Silva e Rodrigo Marcelo Lacerda Medrado. A Sra. Marina 

Pinto, Presidente do CMPC, abriu os trabalhos saudando e agradecendo a presença de todos os 

conselheiros e informando a pauta que seria constituída dos seguintes itens: 1 – Informes da 

mesa diretora sobre os encaminhamentos da última reunião; 2 – Calendário e planejamento do 

ano de 2019; 3 – Informes gerais. O Sr. Eduardo passou orientações aos conselheiros quanto à 

necessidade de justificar as faltas pelo e-mail do CMPC seguindo os padrões definidos no 

regimento em 2017. Orientou ainda sobre a necessidade de titulares avisarem seus suplentes de 

sua ausência com antecedência, assunto também definido em regimento. A Sra. Marina seguiu a 

reunião iniciando o item um da pauta. Informou ao CMPC sobre o encaminhamento dos ofícios 

às Secretarias de Governo e Cultura, Corregedoria e Ministério Público, e que a Corregedoria 

havia respondido se mostrando à disposição para quaisquer esclarecimentos, entretanto, as 

reinvindicações contidas no ofício não eram de sua competência, pois, não configuravam 

indisciplina por parte dos servidores públicos. O Sr. Darlan levantou a necessidade de 

substituição de membro na Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Cultura devido à 

saída da Sra. Josefa do CMPC, e seguindo os critérios definidos na ocasião de definição dos 

membros desta comissão, onde havia necessidade de ter participado do curso oferecido pela 

Poiesis em dezembro/2017, além de ser um membro do poder público para que o grupo 

permaneça paritário, indicou a Sra. Karine e a mesma havia manifestado interesse. Vencido o 

primeiro item da pauta, a Sra. Marina iniciou o segundo item que se tratava da definição do 

calendário para este ano. A Sra. Presidente fez questão de frisar a importância do engajamento 

de todos os conselheiros devido ao ano extremamente atarefado que enfrentaremos, pois, há a 

necessidade de entrega da minuta do Plano Municipal de Cultura e é ano de Conferência 

Municipal de Cultura. Sobre o calendário, o pleno deliberou as datas para as reuniões ordinárias 

da seguinte forma: 16/01 (esta reunião), 13/03, 15/05, 17/07 e 18/09. Após, o Sr. Darlan propôs 

um debate quanto à periodicidade dos fóruns, mas salientou a importância de organizá-los para 

tratar do PMC e da Conferência. Houve a sugestão de um fórum geral para debater o PMC, mas 

a Sra. Monique demonstrou sua preocupação com o tempo de fala num fórum composto por 

todas as linguagens e mais denso. A Sra. Marina colocou setembro como prazo de entrega da 

minuta à Câmara. O Sr. Franklin citou a necessidade de consulta pública antes da entrega do 

PMC à Câmara. O Sr. Cristiano transmitiu a importância de entregar a minuta o quanto antes 
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para termos mais tempo para pressionar a Câmara. O Sr. Darlan usou de seu tempo de fala para 

expor o quanto a construção do PMC é trabalhosa e complexa. Concluiu dizendo que demanda 

muito tempo e que a intenção é entregar um plano muito bem feito. A Sra. Pâmela informou aos 

conselheiros que a comissão se encontra semanalmente e os encontros duram, 

aproximadamente, três horas. Salientou que entende a cobrança pela entrega mais acelerada, 

mas que tal não pode ser feita em detrimento do PMC. Concluiu citando a importância da 

proliferação do mapeamento desenvolvido pela comissão do PMC, além da importância de a 

Comissão das Conferências passar a atuar efetivamente. Após o debate, o Sr. Marcelo Ermida, 

único representante da Comissão dos Fóruns presente à reunião, ficou responsável por levar à 

comissão as datas de 18 a 22 de fevereiro para os fóruns serem realizados. Cada linguagem terá 

seu próprio ambiente para a realização do evento. A Sra. Janaína reforçou a necessidade de 

fortalecer a página do CMPC no Facebook curtindo a página e compartilhando e curtindo os 

posts para impulsioná-los. O CMPC encaminhou uma sugestão de realização da conferência 

para setembro. O Sr. Edson sugeriu fazer vídeos para criticar publicamente a Secretaria e sua 

inoperância ao longo de dois anos. Após a sugestão do Sr. Edson, o Sr. Darlan alertou o CMPC 

para uma construção de um vídeo com caráter mais institucional. A Sra. Janaína concordou com 

o Sr. Darlan no que se refere à elaboração de um vídeo institucional e que não necessariamente 

seja necessário que todos os conselheiros estejam nele. O Sr. Renato propôs que o vídeo seja de 

caráter informativo no formato de infográfico. A Sra. Araci usou de sua fala para sugerir que o 

objetivo seja prestar contas à sociedade quanto à atuação do CMPC ao longo de seu mandato. O 

pleno decidiu que o vídeo será lançado com ou sem a agenda com o prefeito neste formato de 

prestação de contas. A Sra. Marina informou ao conselho sobre os assuntos tratados na reunião 

com o chefe de gabinete do prefeito, Sr. Jurandir e o assessor do prefeito, Gustavo Primo. 

Pontuou que as conversas foram sobre os programas que estavam travados e a necessidade de 

nomeação de um secretário urgentemente, além de agendamento de reunião com o prefeito para 

expor a insatisfação dos fazedores de cultura no município ao longe destes dois primeiros anos 

de gestão. O Sr. Cristiano descreveu um fato em que foi até o Paço Municipal e não saiu do 

local até ser atendido devidamente e, então, propôs uma comissão para realizar a reunião que o 

CMPC deseja com o prefeito. Após debate, o pleno deliberou como representantes nessa 

comissão as Sras. Marina, Monique e Pâmela e os Srs. Edson, Franklin e Mário. A Sra. Débora 

acredita ser necessário aguardar uma resposta do ofício enviado ao prefeito para depois tomar 

atitudes como a confecção de vídeos sugeridos pelo Sr. Edson. A Sra. Monique disse que o 

CMPC já tem sido paciente por muito tempo. A Sra. Pâmela sugeriu que o vídeo fosse curto e 

didático para que membros do poder público que dizem desconhecer problemas da Secretaria de 

Cultura passem a conhecê-los. O Sr. Rafael disse o quão importante é diferenciar o vídeo entre 

relato e militância e que o mesmo deve ser o mais técnico possível. O Sr. Paulo cobrou diálogo 

e coerência por parte do CMPC para que conquistas futuras não sejam impossibilitadas devido a 

desentendimentos. A Sra. Marina sugeriu, então, que os dados e a construção do vídeo fiquem a 

cargo da Mesa Diretora e da Comissão de Comunicação. A Sra. Marina disse também que o 

CMPC não tem com o que se preocupar quanto ao resguardo ou mal estares que o vídeo pode 

causar, pois, muito já tentou dialogar através de ofícios e documentos e que respostas não foram 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – 2017/2019 

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

16/01/2019 

 
 
satisfatórias ou nem foram dadas, além de ter cobrado que o conselho seja mais incisivo. O Sr. 

Cristiano se comprometeu a formalizar uma resposta ao ofício da Corregedoria e também 

encaminhá-lo à Ouvidoria. O Sr. Antônio apresentou-se como novo conselheiro do poder 

público e comprometeu-se a arrumar uma agenda com o Sr. Prefeito e que retornaria com essa 

informação no prazo de uma semana. Nada mais a tratar, a Sra. Marina encerrou a reunião às 

vinte horas e quinze minutos. 
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