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Às dezoito horas do dia dez de abril 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: Pâmela Regina Pereira da Silva, Mário Cabral 

de Almeida, Renato da Silva Santos, Janaína de Oliveira Reis, Marina Pinto, Marcelo Pereira 

Mendonça, Cristiano Luiz da Silva, Araci Borges Dias Martins, Daniel Dantas dos Santos, 

Darlan Aquino Cavalcanti, Karine Alvim da Silveira, Paulo Cezar Pereira, Epitácio Rodrigues 

da Silva, Rodrigo Marcelo Lacerda Medrado, Antônio Carlos Fernandes e Eduardo Cardoso 

Pereira Neves. Os seguintes conselheiros justificaram suas ausências: Edson Soares da Rocha. 

Por se ausentarem sem justificativa, receberam falta os conselheiros: Débora de Andrade Telles 

Oliveira Abdala, Antônio Carlos de Oliveira da Silva, Cristiano Carvalho de Sá, Ivan João de 

Lima, Maurício Antônio Matos Rebelo e Esmeralda Ferreira pinto. 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 – Plano Municipal de Cultura, 3 – Fóruns Sobre o Plano e 4 – Informes Gerais. 

O Sr. Eduardo seguiu com o informe da necessidade de os conselheiros justificarem suas 

ausências através do e-mail cmpcguarulhos@gmail.com. Além disso, informou que a lista de 

presença desta reunião continha em anexo a relação de falta dos últimos doze meses. O Sr. 

Darlan prosseguiu com a informação que os contemplados do Funcultura, edital de 2015, 

começaram a receber os repasses para executarem seus projetos e que haverá reunião específica 

para orientá-los quanto à prestação de contas e das eventuais necessidades de alteração dos 

planos de trabalho. A Sra. Marina lembrou ao CMPC o pedido de debate da Sra. Monique 

quanto à mudança no horário de início da reunião. Entretanto, devido à pauta que já era extensa, 

este tema será abordado na próxima reunião. Seguiu colocando o CMPC a par dos trabalhos 

realizados pela comissão da Festa de Bonsucesso da qual a Sra. Marina faz parte. Informou 

sobre ofício encaminhamento pela Secretaria de Cultura, em nome do diretor, o Sr. Tiago 

Ortaet, quanto à devolução das chaves do prédio da antiga câmara que estavam em poder do Sr. 

Thiago Barreto. O Sr. Rodrigo apresentou ao CMPC o conceito a ser seguido na produção dos 

vídeos que tem por objetivo linkar o PMC às linguagens. Após, o Sr. Marcelo, presidente da 

comissão do PMC, iniciando a pauta de número dois, discorreu sobre o método de construção 

do plano por quatro eixos, sobre as demandas que compõem o plano, que vieram das 

conferências anteriores e sobre o organograma atual da Secretaria de Cultura. A Sra. Marina 

apresentou o cronograma de trabalho da comissão e os trâmites a serem percorridos e vencidos 

até a ocasião da aprovação do documento. Prestou contas sobre a agenda já realizada pela 

comissão e as que ainda serão realizadas. O Sr. Darlan informou que os eixos I e III têm a 

construção mais adiantada até o momento. A Sra. Pâmela discorreu sobre o eixo I, ao qual está 

responsável, falando sobre os instrumentos de gestão, de financiamento, formação e capacitação 

que comporão o plano. Após, o Sr. Marcelo seguiu sensibilizando sobre a importância de 

trabalhar os componentes do PMC em consonância com o orçamento atual e gradativo que o 

documento apresentará, pois, cometendo excessos, todo o plano poderá ser inviabilizado. A Sra. 

Marina informou sobre o seu trabalho de revisão de todo o aparato legislativo ligado à Cultura e 
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o trabalho para criar dentro do plano um pacote de leis atualizadas e rubricas necessárias. O Sr. 

Darlan informou que o eixo III já possui cinco metas e dentro delas há as estratégias de 

aplicação, ações e que há a necessidade de validação destas com o CMPC e com a sociedade 

civil nos fóruns. O Sr. Marcelo e a Sra. Marina citaram a necessidade de os fazedores de cultura 

conseguirem enxergar-se inseridos n plano, sobretudo no que se refere à sua linguagem de 

atuação. O Sr. Mário sugeriu que a linguagem do texto seja simplificada para melhor 

entendimento de todos. A Sra. Janaína alertou para os cuidados com a apresentação dos 

trabalhos nos fóruns para não despertar uma expectativa que posteriormente não seria atendida 

pelo PMC. O Sr. Rodrigo colocou o conselho a par das tratativas com o DIT quanto à 

construção da plataforma para participação e engajamento da sociedade na construção do plano. 

O Sr. Darlan questionou o CMPC sobre as diretrizes dos trabalhos até o momento e se elas 

devem passar por alterações ou continuar no mesmo formato. Após breve debate, os 

conselheiros aprovaram a metodologia seguida até este momento. Partindo para o item três da 

pauta, a Sra. Marina seguiu com a informação que, seguindo o método adotado anteriormente, o 

fórum deveria ser realizado no final deste mês. O Sr. Eduardo compartilhou sua preocupação 

quanto à realização do fórum no final de abril, pois, ainda não há material condensado para 

atender as expectativas diretas da sociedade civil, tampouco a plataforma para ser apresentada. 

O Sr. Darlan também achou interessante postergar o fórum e apresentar a totalidade das metas e 

ações à sociedade civil. Após breve debate, o CMPC achou prudente realizar o fórum no dia 18 

de maio (sábado), das 14h às 18h, com mudança no formato, pois, como o tema é único para 

todos, o PMC, uma tarde tenderia a ser mais proveitosa. Seguindo para o item quatro da pauta, o 

Sr. Mário informou que recebeu resposta referente à demanda anterior (Quadro da Tarsila do 

Amaral). O mesmo foi informado que a pessoa com a qual entrou em contato não tem 

competência para realizar avaliações, mas indicou MASP, MAM e MAC como instituições que 

fazem comodato para receber o quadro. O Sr. Paulo informou que a Orquestra de Violeiros 

completa 40 anos e foi homenageada pela ALESP com o prêmio Inezita Barroso. O Sr. Antônio 

Fernandes informou que já existem tratativas da Secretaria de Cultura com o MASP sobre o 

Quadro da Tarsila do Amaral. O Sr. Renato falou sobre a Mostra Guarulhense de Cinema e suas 

inscrições que estarão abertas até o dia dezoito de abril. A Sra. Marina acredita ser das 

atribuições deste conselho manifestar-se repudiando os cortes realizados na cultura de São Paulo 

pelo governo do estado e a criação do aterro no bairro do Cabuçu que está sendo planejado pela 

prefeitura. Nada mais a tratar, a Sra. Marina encerrou a reunião às 20h10min. 
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Assinam esta ata: 

 

 

Antônio Carlos Fernandes 

 

 

Araci Borges Dias Martins 

 

 

Cristiano Luiz da Silva 
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Renato da Silva Santos 

 

 

Rodrigo Marcelo Lacerda Medrado 




