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Às dezoito horas do dia nove de maio de dois mil e dezoito, no auditório 3-A do
CME Adamastor, 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: Vagner
Lopes Roman Júnior,  Antonio Carlos de Oliveira da Silva,  Silvio Sipliano da Silva,
Mario  Cabral  de  Almeida,  Marcelo  Xavier  Guanais,  Pierre  Cesar,  Edson Soares  da
Rocha,  Marina Pinto,  Cristiano Carvalho de Sá,  Marcelo Pereira Gomes Mendonça,
Jéssica  Alves  de  Moraes  Santos,  Adriana  Paula  Lins  Gomes,  Solange  Cristiane
Gonçalves, Darlan Aquino Cavalcanti, Karine Alvim da Silveira, Epitácio Rodrigues da
Silva,  Josefa  Gonçalves  de  Santana  Leôncio,  Carlos  Eduardo  Nunes  de  Araújo  e
Eduardo  Cardoso  Pereira  Neves.  Justificaram  ausência  os  conselheiros  Maurício
Antonio Matos Rabelo, Luiz Eduardo Gomes de Vasconcelos, Marcelo Costa Arraes
Ermida,  Adriana  da  Silva  Queiroz  e  Maria  Izabel  Neiva.  Por  se  ausentarem  sem
justificativa, recebeu falta o conselheiro Armando Candido Bueno Neto. O Sr. Carlos
Eduardo, Presidente do Conselho, abriu a sessão agradecendo a presença de todos e
lembrou que o direito à voz é exclusivo aos conselheiros, exceto em casos previamente
autorizados  pela  Mesa  Diretora,  e  que  o  CMPC  mantém  um  e-mail,
cmpcguarulhos@gmail.com,  para  o  qual  podem  ser  encaminhadas  manifestações
pertinentes ao trabalho do mesmo, além de uma página no facebook. A Sra. Marina
Pinto informou que o áudio da reunião seria  gravada.  Em seguida,  o Sr.  Presidente
informou  que  a  pauta  constaria  de  oito  itens:  1.  Considerações  sobre  ausências;  2.
Aprovação da Ata sessão anterior;  3. Substituição de dois conselheiros da sociedade
civil; 4. Relato das comissões; 5. Fala da Janaína Reis; 6. Leitura da Carta da Agrupe; 7.
Separação da Secel; 8. Informes. O Sr. Roman informou que apresentaria proposição ao
final  da pauta.  O Sr.  Presidente passou a palavra ao Sr.  Darlan para que fizesse os
apontamentos  referentes  às  ausências  dos  conselheiros.  O  Sr.  Darlan  informou  a
contagem atualizada de ausências  injustificadas  dos  conselheiros,  sendo computadas
duas ausências para o Sr.  Paulo Afonso e uma para os conselheiros Antonio Carlos,
Pierre Cesar, Edson Soares, Cristiano Carvalho, Adriana Queiroz e Armando Candido.
No caso  do  Sr.  Paulo,  como foram computadas  duas  ausências  seguidas,  conforme
regimento  interno,  seria  solicitado  ao  Poder  Público  a  substituição  do  mesmo.  Em
seguida,  lembrou  aos  conselheiros  os  casos  em  que  são  computadas  as  ausências,
conforme consta no regimento interno. Por fim, disse que até o momento não foram
computadas  as  ausências  injustificadas  nas  comissões,  mas  que  passariam  a  ser
computadas  a  partir  deste  momento,  e  que as  justificativas  de  ausências  devem ser
encaminhadas aos coordenadores das comissões e este encaminha para a Mesa Diretora.
Prosseguindo com o segundo ponto de pauta, o Sr. Darlan perguntou aos presentes se
havia alguma objeção à Ata enviada por e-mail para todos. Não havendo o que retratar

mailto:cmpcguarulhos@gmail.com


CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – 2017/2019
4ª SESSÃO ORDINÁRIA

9/05/2018

na  Ata,  a  mesma  foi  aprovada.  A Sra.  Marina  iniciou  o  terceiro  ponto  de  pauta
informando que dois conselheiros da mesma linguagem, Gabriela Blume e Carlos José,
solicitaram desligamento do Conselho. Sendo assim, em acordo com o que consta no
regimento interno, o Fórum da linguagem, neste caso o de Cultura Popular, indicará os
conselheiros  para  ocuparem as  cadeiras  vagas.  O  Sr.  Presidente,  avançando  para  o
quarto  ponto  de  pauta,  solicitou  aos  coordenadores  das  comissões  que  se
pronunciassem. O Sr. Roman, coordenador da comissão do plano municipal de cultura,
informou que houve substituições na comissão, saindo o Sr. Carlos Eduardo e a Sra.
Jéssica  Alves,  entrando  as  Sras.  Marina  Pinto  e  Josefa  Leôncio,  disse  que  foram
realizadas visitas em espaços da cultura e que estas foram de extrema importância para
o entendimento sobre a rotina e as necessidades dos mesmos. Informou ainda que houve
um atraso na finalização do diagnóstico, o que motivou a comissão a se dividir em dois
grupos, um destes finalizando o diagnóstico e outro iniciando a elaboração da minuta do
Plano, sendo assim o calendário proposto inicialmente para conclusão da primeira parte
dos trabalhos não sofreria alteração. O Sr. Marcelo Guanais, coordenador da comissão
de comunicação informou que houve uma reunião e que foi deliberada a criação de uma
página  do  conselho  no  facebook  moderada  pela  comissão  e  pela  Mesa  Diretora,  a
criação de um blog, e que também seria utilizado o perfil do conselho já existente no
Grucultura. Foi debatida também a necessidade de gravação e transmissão ao vivo das
reuniões  em vídeo,  o  Sr.  Marcelo Guanais  disse que fará  primeiramente um estudo
técnico sobre as possibilidades  de gravação e transmissão,  para depois  ver  junto ao
conselho se serão ou não realizadas as gravações. A Sra. Marina falou sobre a comissão
da conferência de cultura, já que o coordenador, Sr. Caros, saiu do conselho. Disse que
houve uma reunião após o último relato e que estavam marcando uma próxima reunião
para  fechar  o  relatório.  O  coordenador  desta  comissão  seria  definido  na  próxima
reunião. O Sr. Marcelo Mendonça, coordenador da comissão dos fóruns, leu o relatório
da reunião realizada, que segue anexo à Ata. O Sr. Pierre fez uma consideração sobre o
fórum do hip hop, agendado para o dia 12 de junho, dia dos namorados, e solicitou a
troca da data, que ficou para o dia 18 de junho. Também foi solicitada a inversão dos
fóruns realizados nos dias 13 e 14 de junho, por problema de agenda, ficando, por tanto,
o fórum de teatro, no Teatro Padre Bento, para o dia 13 e o de Patrimônio Histórico, no
Arquivo  Histórico,  para  o  dia  14.  A Sra.  Marina  coordenará  o  fórum  de  culturas
populares, já que não há representante desta linguagem no conselho até a eleição dos
novos membros. Passando ao quinto ponto de pauta, a Sra. Janaína Reis foi chamada
para fazer uso da palavra. O Sr. Darlan informou que a mesma havia solicitado a palavra
à Mesa Diretora e, pelo assunto ser pertinente aos que foi debatido nas últimas reuniões,
ela falaria nesta sessão. A fala da Sra. Janaína, que foi lida em carta, segue anexa à Ata.
Após a fala da Sra. Janaína, o Sr. Silvio disse que não concordava com a generalização
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apontada na fala, já que há diversidade de opiniões entre os conselheiros, mas concorda
com a necessidade de editais de ocupações dos espaços culturais. O Sr. Roman tem o
mesmo  sentimento,  mas  disse  que  não  podemos  nos  eximir  da  responsabilidade,
enquanto instituição conselho, entende que o poder público é que foi cobrado na fala da
Janaína e que somente foi cobrado um posicionamento do conselho. O Sr.  Cristiano
parabenizou os coletivos por provocarem o conselho e sugeriu a criação de um grupo
para  encontrar  uma solução sobre a  ocupação dos  espaços.  A Sra.  Marina  fez  uma
defesa dos Editais, disse que todos os conselheiros representam, em certa medida, suas
linguagens e por isso temos que ter  cuidado com as manifestações públicas.  A Sra.
Josefa  manifestou  a  importância  dos  coletivos  estarem nos  Fóruns.  O  Sr.  Epitácio
parabenizou a fala da Janaína, e disse que o conselho precisa ter isonomia e tratar os
casos em que conselheiros se manifestarem indevidamente. Prosseguindo para o sexto
item  da  pauta,  o  Sr.  Presidente  fez  a  leitura  da  carta  endereçada  pela  Agrupe  ao
Conselho, que segue anexa. Após a leitura, o Sr. Marcelo pediu aos conselheiros que
tratassem o assunto com isonomia e que focassem nas políticas públicas. A Sra. Marina
disse que o conselheiro Roman já se desculpou ao conselho e também à Agrupe, logo
após a última sessão. Disse ainda que a Mesa Diretora debateu o ocorrido na última
sessão e se manifestou contrária à criação de uma comissão de ética, já que isso não
garante que as pessoas se comportem melhor, além disso, disse que somos plenamente
capazes de aprender com os erros. O Sr. Roman não quis entrar no mérito da carta, mas
atentou para a necessidade de ser cuidadoso nas comparações, pois o que ocorreu com a
Marielle é extremamente grave e nada tem em relação ao ocorrido na última sessão.
Confirmou que enviou um pedido de desculpas para a Agrupe, pelo endereço de e-mail
que consta no site da associação. Enfatizou a tentativa do conselho de prosseguir com
assuntos de políticas públicas, ratificou que é contrário à ocupação do prédio da antiga
câmara  na  forma  como  é  praticada  neste  momento  e  disse  que  falta  ao  conselho,
enquanto instituição, um diálogo efetivo com a gestão. Dado o avançar da hora, o Sr.
Darlan sugeriu que a pauta sobre a separação das secretarias fosse debatido na próxima
reunião,  todos concordaram. O Sr.  Marcelo sugeriu uma reunião extraordinária  para
acontecer  antes  dos  fóruns,  para  que  o  conselho  pudesse  resolver  os  detalhes  de
funcionamento dos mesmos. Após consulta, ficou agendada uma reunião extraordinária
para o dia  23 de maio,  quarta  feira,  às  18h.  Solicitou ainda que a Subsecretaria  de
Cultura providenciasse o material de divulgação dos Fóruns. O Sr. Roman solicitou que
sua proposição fosse apresentada na reunião extraordinária,  já que não houve tempo
para apresentação neste sessão. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a
reunião às 20h30. 
Assinam esta Ata:
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Adriana da Silva Queiroz

Antonio Carlos de Oliveira da Silva

Carlos Eduardo Nunes de Araujo

Carlos José Fernandes Neto

Cristiano Carvalho de Sá

Darlan Aquino Cavalcanti

Debora de Andrade Telles Oliveira Abdala

Diego Café Pimenta

Eduardo Cardoso Pereira Neves

Epitácio Rodrigues da Silva

Jéssica Alves de Moraes Santos

Marcelo Pereira Gomes Mendonça

Marcelo Xavier Guanais

Maria Izabel Neiva

Marina Pinto

Mario Cabral de Almeida

Maurício Antonio Matos Rebelo

Silvio Sipliano da Silva

Vagner Lopes Roman Júnior
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Anexo I
Relatório da Comissão dos Fóruns de Cultura

COMISSÃO PARA FÓRUNS SETORIAIS
1ª REUNIÃO - RELATÓRIO

 04/04/2018
Às dezoito horas do dia quatro de abril de dois mil e dezoito, na sala 04 do CEMEAR,
da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, localizada na Rua Abílio Ramos,
número cento e  vinte  e  dois,  bairro  Macedo,  reuniram-se os  seguintes  membros do
Conselho Municipal de Política Cultural eleitos pela sociedade civil e indicados pelo
poder  público,  componentes  da Comissão para os  Fóruns Setoriais:  Marcelo Pereira
Gomes Mendonça,  Sílvio Sipliano da Silva,  Josefa Leôncio e Marcelo Costa Arraes
Ermida.  O  Sr.  Marcelo  Mendonça,  coordenador  desta  comissão,  abriu  a  reunião
agradecendo  a  presença  de  todos  e  considerando  a  importância  dos  trabalhos  desta
comissão  para  o  fortalecimento  do  Conselho  e  a  relevância  que  os  fóruns  setoriais
possuem para a interlocução entre sociedade civil e gestão pública, criando um espaço
para  reflexão e  de amplo debate  sobre políticas  públicas  à  cultura da cidade e  que
contribuirá para o Plano Municipal de Cultura. Após amplo debate sobre organização,
infraestrutura,  logística,  formato,  metodologia,  locais,  datas  e  horários,  a  comissão
encaminha para apreciação e deliberação do pleno do Conselho Municipal de Política
Cultura a seguinte proposta: 
Organização: participação direta dos Conselheiros da sociedade civil de cada linguagem
na condução dos respectivos Fóruns.  
Formato: Apresentação dos materiais analisados pelas Comissões de Conferências e do
Plano Municipal de Cultura, seguido pelo debate dos participantes dos Fóruns. 
Logística  e  infraestrutura:  A Subsecretaria  de  Cultura  dará  suporte  necessário  para
divulgação,  realização  e  registro  documental  dos  Fóruns  Setoriais,  bem  como
disponibilizará computadores, sonorização e demais materiais técnicos.
Horários para os Fóruns terá início às 19:00 e término previsto para às 21:00.
Datas e locais para cada Fórum:
-  04  de  Junho  de  2018,  segunda-feira,  Fórum  de  Instituições  Culturais  Não
Governamentais, tendo como local a sede do Rotary Club Guarulhos.
- 05 de Junho de 2018, terça-feira, Fórum de Livro e Literatura, tendo como local a
Biblioteca Monteiro Lobato.
-  06  de  Junho  de  2018,  quarta-feira,  Fórum  de  Música,  tendo  como  local  o
Conservatório Municipal de Guarulhos/CEMEAR.
- 07 de Junho de 2018, quinta-feira, Fórum de Cultura Popular Tradicional, tendo como
local o Teatro Ponte Alta.
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- 11 de Junho de 2018, segunda-feira,  Fórum de Artes Visuais,  tendo como local o
Teatro Nelson Rodrigues.
- 13 de Junho de 2018, quinta-feira, Fórum de Artes Cênicas, tendo como local Teatro
Padre Bento.

- 14 de Junho de 2018, quarta-feira, Fórum Patrimônio Histórico, tendo como local o
Centro Educacional Adamastor, Arquivo Histórico.
- 15 de Junho de 2018, sexta-feira, Fórum de Audiovisual, tendo como local Prédio da
Getúlio Vargas.
- 18 de Junho de 2018, segunda-feira, Fórum de Hip Hop, tendo como local o Centro
Educacional Adamastor, auditório 07.

Todos os locais foram previamente consultados.
Todos concordaram com as datas sugeridas. Nada mais havendo a tratar, os conselheiros
presentes  finalizaram  a  reunião  às  20h30.  Assinam  este  relatório:  Marcelo  Pereira
Gomes Mendonça,  Sílvio Sipliano da Silva,  Josefa Leôncio e Marcelo Costa Arraes
Ermida. 


