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Às dezoito horas e trinta minutos do dia dezessete de julho de dois mil e dezenove, no 

Centro Municipal de Educação Adamastor, Auditório 2B, 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, Rafael Barbosa de Lima Ferro, Mário 

Cabral de Almeida, Franklin Jones Santos do Amarante, Janaína de Oliveira Reis, Edson Soares 

da Rocha, Nivaldo José Alves Trindade, Marina Pinto, Monique Helen da Silva, Marcelo 

Pereira Gomes Mendonça, Cristiano Luiz da Silva, Araci Borges Dias Martins, Daniel Dantas 

dos Santos, Darlan Aquino Cavalcanti, Paulo Cezar Pereira, Marcelo Costa Arraes Ermida, 

Antônio Carlos Fernandes e Eduardo Cardoso Pereira Neves. Os seguintes conselheiros 

justificaram suas ausências: Adriana Paula Lins Gomes, Epitácio Rodrigues da Silva e Ronaldo 

Rodrigues. Por se ausentarem, receberam falta os conselheiros: Antônio Carlos de Oliveira da 

Silva, Renato da Silva Santos, Wânia Karolis Ramos Urresta 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, 2 – Informes das Comissões Internas 

(Comunicação e PMC) e informes das Comissões Externas (Escola Viva, Audiovisual e Hip-

Hop), 3 – Organização do Fórum de 27/07, 4 – Regras da VI Conferência Municipal de Cultura 

e 5 – Plano Municipal de Cultura. Seguindo para o primeiro ponto de pauta, a Sra. Marina 

informou que a resolução sobre o Quadro da Tarsila Amaral foi publicada no Diário Oficial. O 

Sr. Eduardo informou que a publicação dava conta de autorização para a obra passar pelo 

processo de comodato e ser cedido à Pinacoteca do Estado. Informou ainda que o Conselho da 

Pinacoteca já autorizou a realização do recebimento do quadro por parte da instituição. A Sra. 

Marina realizou leitura da resposta do ofício encaminhado pelo CMPC ao Sr. Prefeito sobre a 

exclusão do mesmo dos assuntos do Plano Diretor. Em resposta, o gabinete deixa em aberto 

uma reintegração, sendo que não há impedimento para conselhos serem incluídos. O Sr. Darlan 

informou que a exclusão do CMPC deu-se pela não participação nas reuniões e foi deliberado 

em reunião do Plano Diretor. A Sra. Janaína disse que não houve convite formal para o CMPC 

participar da construção do Plano. Seguindo para a pauta de número dois, A Sra. Janaína 

informou o agendamento de entrevista na Rádio Geek para exposição do PMC e da plataforma 

para contribuições na construção do documento. Além disso, informou que há muita dificuldade 

em agendar entrevistas com jornalistas da mídia local, pois não retornam o contato. O Sr. Edson 

informou que o GT do Hip-Hop encontra dificuldade de obtenção de recursos para execução de 

políticas para o movimento e que como alternativa estão buscando recursos através de 

deputados federais. Sobre a pauta três, Organização do Fórum de 27/07, após amplo debate, 

ficou definido no modelo de único ambiente, discussões sobre o PMC, dia 27/07, das 19h às 

22h, no CME Adamastor. Seguindo para o item quatro da pauta, a Sra. Marina informou que a 

VI Conferência Municipal de Cultura já tem data marcada, dias 20 e 21 de setembro e é a 

ocasião de eleição de novo conselho. O Sr. Darlan exclamou sobre a importância de o formato 

ser direcionado à apresentação do PMC à sociedade civil, sendo que o mesmo já terá passado 

por consulta e construção popular nos fóruns e na plataforma e aprovado pelo CMPC. A Sra. 
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Marina apontou a importância de as salas de linguagens discutirem a atuação do CMPC, 

diretrizes dos trabalhos do próximo conselho e formato de futuros fóruns. O Sr. Paulo indagou 

quanto ao formato das inscrições. O Sr. Darlan sugeriu que fosse realizada na plataforma 

GRUCultura e que houvesse pontos regionais com suporte para facilitar a inscrição dos 

interessados. A Sra. Monique cobrou estabilidade da plataforma. O Sr. Franklin apresentou a 

proposta de comprovação de tecnicidade quanto à inscrição para concorrer às linguagens que 

compõem o CMPC. O Sr. Eduardo apontou ser importante consultar a lei para saber se a prática 

é legal. O Sr. Paulo demonstrou preocupação com a comprovação sugerida pelo Sr. Franklin 

onerar e restringir a participação de interessados. A Sra. Janaína sugeriu adotar critérios para a 

comprovação de atuação como o envio de vídeos, fotos, matérias de jornais e outros materiais 

ligados à produção cultural do postulante. O Sr. Darlan sugeriu ser importante o CMPC 

disponibilizar um manual do candidato para que o mesmo tenha plena ciência do que é o 

conselho e prossiga em seu pleito com plena consciência. Após debate, decidiu-se pela inscrição 

no formato de Formulário do Google tanto para participação, quanto para candidatura, além da 

disponibilização deste manual supracitado pelo senhor Darlan. Seguindo para o quinto ponto de 

pauta, a Sra. Marina expôs a data limite para contribuição na plataforma do PMC, 31/07, e 

cobrou envolvimento por parte dos conselheiros para que o documento seja o mais completo 

possível. Nada mais a tratar, a Sra. Marina encerrou a reunião às 21h15. 
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