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Às dezoito horas do dia treze de fevereiro 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, 

Thiago Barreto dos Santos, Fábio Hidalgo Valente Bordalo, Marina Pinto, Maurício Antônio 

Matos Rebelo, Araci Borges Dias Martins, Adriana Paula Lins Gomes, Daniel Dantas dos 

Santos, Darlan Aquino Cavalcanti, Karine Alvim da Silveira, Paulo Cezar Pereira, Ronaldo 

Rodrigues, Rodrigo Marcelo Lacerda Medrado, Antônio Carlos Fernandes e Eduardo Cardoso 

Pereira Neves. Por se ausentarem sem justificativa, receberam falta os conselheiros:Nivaldo 

José Alves Trindade, Cristiano Carvalho de Sá e Ivan João de Lima. Justificaram suas ausências 

os Conselheiros: Janaína de Oliveira Reis, Edson Soares da Rocha, Cristiano Luiz da Silva e 

Epitácio Rodrigues da Silva. 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, 2 – Avaliação dos Fóruns, 3 – 

Conferência de Cultura, 4 – Plano de Cultura e 5 – Quadro da Tarsila do Amaral. O Sr. Eduardo 

informou aos conselheiros a necessidade de enviar e-mail para justificar eventuais ausências no 

endereço cmpcguarulhos@gmail.com, além de avisar aos suplentes com, pelo menos, uma 

semana de antecedência para que os mesmos compareçam à reunião. A Sra. Marina iniciou, 

então, os informes da mesa diretora com o assunto do GT para organização da festa de 

Bonsucesso e a reunião que será agendada entre a mesa diretora e os conselheiros representantes 

da linguagem de Cultura Popular, Janaína e Fábio. O Sr. Antônio Fernandes declarou que, se 

possível, gostaria de participar desta reunião. A Sra. Marina prosseguiu com a informação de 

que o edital de ocupação publicado pela Secretaria de Cultura passou por análise do CMPC, 

entretanto, até a sua publicação, alterações ocorreram, pois o mesmo ainda passara por análise 

do jurídico e os anexos não passaram pela mesa do CMPC. O Sr. Darlan confirmou a 

informação de que os anexos não passaram pelo crivo do CMPC. O Sr. Rodrigo usou de sua fala 

para informar ao CMPC sobre os vídeos institucionais que a Comissão de Comunicação está 

produzindo com a finalidade de fortalecer a construção do Plano Municipal de Cultura. O Sr. 

Thiago se colocou à disposição para contribuir com a Comissão de Comunicação. 

Posteriormente, a Sra. Marina partiu para o próximo item de pauta, Avaliação dos Fóruns. 

Informou aos Conselheiros que o Sr. Eduardo encaminhara o relatório dos fóruns no grupo do 

Gmail, e desculpou-se pela demora, já que houve atraso devido à extensão do material. 

Lembrou a todos os conselheiros que os próximos fóruns serão juntos e com pauta voltada ao 

PMC, portanto, o CMPC e a Comissão dos Fóruns precisam se reunir para acertar a dinâmica, 

dias e horários. O Sr. Fábio sugeriu que os próximos fóruns fossem realizados em diferentes 

locais para facilitar o acesso aos debates para mais pessoas. O Sr. Rodrigo sugeriu reunião entre 

as Comissões de Comunicação e dos Fóruns para acertarem quanto à divulgação dos eventos. A 

Sra. Marina informou aos Conselheiros que a Secretaria de Cultura está trabalhando junto à 

comunicação da prefeitura para a criação de uma plataforma que funcione como ponte de 

mailto:cmpcguarulhos@gmail.com


 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – 2017/2019 

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

13/3/2019 

 
 
diálogo e sugestões da sociedade para construção do Plano. O Sr. Darlan recomendou reunião 

entre as Comissões do PMC e Comunicação para tratar do assunto citado anteriormente. O Sr. 

Paulo alertou para um cuidado necessário quanto ao espalhamento dos fóruns. A Sra. Débora 

questionou quanto ao acesso ao material que a Comissão do PMC tem construído e a Sra. 

Marina informou que haveria a necessidade de agendar uma reunião extraordinária para que a 

Comissão do PMC apresente o material ao CMPC. O Sr. Ronaldo sugeriu que os próximos 

fóruns sejam linkados ao fazer artístico, de modo que artistas da cidade sejam convidados para 

expor seu trabalho na ocasião, pois os eventos têm ficado muito técnicos e burocráticos e menos 

ligados à arte em si. Após, a Sra. Marina introduziu o próximo item da pauta, Plano Municipal 

de Cultura. Sr. Darlan, membro da Comissão do PMC, informou que a grupo está trabalhando 

na sistematização dos dados, que são muitos, e após, trará esses dados para a sistematização da 

construção do plano junto ao pleno. A Sra. Marina sugeriu uma reunião extraordinária ao 

CMPC para o dia 27/03, e nessa reunião a Comissão já apresentaria os dados solicitados 

anteriormente pela Sra. Débora e necessário para a apropriação e envolvimento de todo o 

CMPC. Partindo para o próximo item da pauta, a Sra. Marina apresentou ao CMPC uma 

sugestão de datas para a realização da VI Conferência de Cultura de Guarulhos. Os dias 20 e 21 

de setembro foram apresentados e aceitos pelo pleno. Seguindo com a pauta anteriormente 

definida, a Sra. Marina introduziu os debates acerca do quadro “Retrato do Padre Bento”, de 

Tarsila do Amaral. A mesma contextualizou sobre o histórico da obra na cidade de Guarulhos, 

que o quadro se encontra sob a guarda da GCM e que há uma necessidade de se debater a 

melhor solução para o futuro da obra. O Sr. Maurício sugeriu que o quadro passasse por um 

leilão e que a verba fosse carimbada para manutenção dos próprios da cultura. O Sr. Fábio 

recomendou a abertura de edital para que alguma instituição interessada possa expor o quadro 

numa espécie de aluguel e que os recursos sejam destinados ao Funcultura. A Sra. Adriana 

mostrou-se contra um leilão da obra e disse que é possível buscar instituições para firmar 

parcerias, pois, já houve, anteriormente, interesse da Pinacoteca em expor o quadro. O Sr. 

Rafael acredita que a parceria com um museu é o melhor caminho. O Sr. Paulo também se 

mostrou contra a venda da obra. O Sr. Mário citou que há o artifício do comodato para cessão e 

exposição do quadro por período de tempo determinado. O Sr. Thiago concorda com as 

sugestões anteriores da Sra. Adriana e dos Srs. Rafael e Mário. O Sr. Eduardo apresentou ao 

CMPC uma proposta de solução a curto, médio e longo prazo, onde em curto prazo, a obra seja 

cedida momentaneamente para instituições que possam em contrapartida, expor e manter o 

quadro em condições técnicas adequadas e por período determinado de tempo, com garantias de 

que o material permanecerá como patrimônio do município de Guarulhos e que não seja doado 

ou cedido definitivamente; a médio e longo prazo sugere que o poder público se adeque e seja 

implicado com a responsabilidade de proporcionar local que atenda aos requisitos e normas com 

a finalidade de recebe-lo e expor a obra. A Sra. Pâmela concordou com o Sr. Eduardo e 

completou dizendo que é a oportunidade de criar um circuito cultural artístico na cidade. A Sra. 

Marina concorda na manutenção do quadro como patrimônio da cidade, mas julga necessário 

criar mecanismos para que o quadro seja exposto o quanto antes. Neste momento, foi aberto 

processo de votação entre a proposta 1 – Leilão e venda do quadro com aplicação dos fundos na 
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cultura da cidade e 2 – Parceria com instituições para preservação e exposição da obra, com a 

continuidade do quadro como patrimônio da cidade. Os Srs. Fábio e Maurício votaram na 

proposta de número um. Já na proposta número dois votaram: Débora, Antônio Carlos Oliveira, 

Franklin, Renato, Marina, Adriana, Darlan, Paulo, Ronaldo, Rodrigo, Antônio Carlos Fernandes 

e Eduardo. Portanto, a proposta de número dois, parceria com instituições para preservação e 

exposição da obra, com a continuidade do quadro como patrimônio da cidade, foi a vencedora. 

Seguidamente à votação, o Sr. Darlan observou a necessidade de quaisquer decisões futuras 

sobre a obra terem que passar por aprovação dos conselhos de Cultura e Patrimônio Histórico. 

O pleno deliberou positivamente sobre a observação do Sr. Darlan. Após, a Sra. Débora 

informou ao CMPC sobre reunião que ocorreria entre os arte educadores credenciados no edital 

do CulturAtiva e o Secretário, entretanto, havia uma dificuldade da parte deles de comunicarem 

todos os envolvidos. A Sra. Karine ofereceu ajuda quanto ao contato com os arte educadores, 

pois, a secretaria possui um grupo de e-mail com todos os contemplados. A Sra. Débora acenou 

positivamente para a proposta da Sra. Karine. Nada mais a tratar, a Sra. Marina deu a reunião 

por encerrada às 20:05hs. 

 

 

Assinaram esta ata: 

 

 

Adriana Paula Lins Gomes 

 

 

Antônio Carlos de Oliveira da Silva 

 

 

Antônio Carlos Fernandes 

 

 

Araci Borges Dias Martins 

 

 

Daniel Dantas dos Santos 

 

 

Darlan Aquino Cavalcanti 

 

 

Débora de Andrade Telles Oliveira Abdala 

 

 

Eduardo Cardoso Pereira Neves 

 

 

Fábio Hidalgo Valente Bordalo 

 

 

Franklin Jones Santos do Amarante 

 

 

Karine Alvim da Silveira 

 

 

Marina Pinto 

 

 

Mário Cabral de Almeida 

 

 

Maurício Antônio Matos Rebelo 

 

 

Pâmela Regina Pereira da Silva 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – 2017/2019 

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

13/3/2019 

 
 
 

 

Paulo Cezar Pereira 

 

 

Rafael Barbosa de Lima Ferro 

 

 

Renato da Silva Santos 

 

 

Rodrigo Marcelo Lacerda Medrado 

 

 

Ronaldo Rodrigues 

 

 

Thiago Barreto dos Santos 

 




