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Às  dezoito  horas  do  dia  vinte  e  um de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezoito,  no
auditório 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: Vagner Lopes Roman Júnior, Debora de Andrade
Telles Oliveira Abdala, Silvio Sipliano da Silva, Mario Cabral de Almeida, Maria Izabel
Neiva,  Marcelo  Xavier  Guanais,  Carlos  José  Fernandes  Neto,  Pierre  Cesar,  Edson
Soares da Rocha, Marina Pinto, Marcelo Pereira Gomes Mendonça, Jéssica Alves de
Moraes Santos, Maurício Antonio Matos Rebelo, Adriana Paula Lins Gomes, Darlan
Aquino  Cavalcanti,  Eduardo  Cardoso  Pereira  Neves,  Diego  Café  Pimenta,  Epitácio
Rodrigues  da  Silva  e  Carlos  Eduardo  Nunes  de  Araujo.  Por  se  ausentarem  sem
justificativa,  foi  computada uma falta para cada um dos seguintes conselheiros:  Srs.
Antonio Carlos de Oliveira da Silva, Paulo Afonso Alves Sobrinho, Adriana da Silva
Queiroz,  Armando  Candido  Bueno  Neto  e  Luiz  Augusto  dos  Santos.  O  Sr.  Carlos
Eduardo, Presidente do Conselho, abriu a sessão agradecendo a presença de todos e
realizando a leitura da pauta, constando cinco itens: 1. Calendário de reuniões ordinárias
de dois mil e dezoito; 2. Grupo de Whatsapp do Conselho; 3. Audiência com o Prefeito
para tratar da volta da Secretaria de Cultura; 4. Criação de Comissões; e 5. Informes. A
Sra. Izabel solicitou a inclusão de um item na pauta sobre a ocupação da Antiga Câmara
Municipal  da  cidade,  na  Praça  Getúlio  Vargas,  com  atividades  de  audiovisual.  A
proposta foi aceita. Iniciando o primeiro item, o Sr. Presidente solicitou a Sra. Marina,
Vice-presidente do Conselho,  para fazer  a leitura do calendário proposto pela  Mesa
Diretora, constando as seguintes datas: 21/03; 9/05; 11/07; 12/09; 7/11. A Sra. Marina
informou que todas as datas foram agendadas para quartas-feiras, às 18h. Não houve
objeção ao calendário proposto. O Sr. Roman solicitou que fosse incluído um calendário
para  os  Fóruns  de  Cultura,  sendo  estes  bimestrais,  intercalados  com  as  reuniões
ordinárias. O Sr. Darlan propôs a criação de uma comissão para definir o formato e
agenda dos Fóruns, e propôs que as reuniões dos Fóruns fossem quadrimestrais. Após
rápido debate, o Sr. Presidente propôs que a discussão fosse realizada pela comissão a
ser criada para este assunto. Todos concordaram e passamos para o segundo ponto de
pauta.  A Sra. Marina levou ao conhecimento de todos os Conselheiros que a Mesa
Diretora havia conversado sobre o uso do grupo do Whatsapp e considerou que não
haveria problema para utilização do mesmo para divulgação de trabalhos pessoais dos
membros do Conselho, desde que houvesse bom senso na divulgação. Os Srs. Roman e
Carlos  José  foram contrários  à  proposta,  pois  informações  importantes  poderiam se
perder entre assuntos externos ao Conselho. Após rápida discussão, o Conselho decidiu
que o grupo de whatsapp seria apenas para assuntos do Conselho. Dando sequencia à
pauta, o Sr Presidente informou que buscaria agendar uma audiência com o Prefeito da
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cidade para apresentar a principal demanda surgida da V Conferência de Cultura, a volta
da  Secretaria  de  Cultura.  O  Sr.  Roman  ponderou  que  essa  audiência  deveria  ser
agendada para logo e o Sr. Presidente sugeriu que, para dar celeridade, poderia buscar
uma agenda com o Secretário de Governo e, a partir dessa reunião, com o Prefeito.
Todos concordaram. Passando ao quarto item da pauta, o Sr. Presidente apresentou a
proposta  de  seis  comissões:  1.  Plano  Municipal  de  Cultura;  2.  Comunicação;  3.
Sistematização  das  propostas  das  conferências  municipais;  4.  Fóruns  de  Cultura;  5.
Revisão das leis da cultura; 6. Acompanhamento de editais. Após debate foi acatada a
proposta do Sr. Carlos José, de que a comissão para acompanhamento dos editais fosse
criada apenas quando houvesse a necessidade real da mesma, o que foi aplicado também
para  a  comissão  da  revisão  das  leis.  Desta  forma,  foram criadas  apenas  as  quatro
primeiras comissões propostas. O Sr. Darlan sugeriu que os integrantes das comissões
trouxessem à  Mesa  Diretora,  após  a  primeira  reunião,  uma proposta  de  prazo  para
conclusão dos trabalhos. O Sr. Presidente sugeriu que a comissão do Plano Municipal de
Cultura fosse composta pelos seis membros do Conselho que participaram da oficina
sobre  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Cultura,  oferecida  pela  Subsecretaria  de
Cultura em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado: Darlan, Marina, Jéssica,
Carlos Eduardo, Eduardo e Roman. A proposta foi aceita, mas a Sra. Marina solicitou
participar da comissão da conferência, abrindo espaço para outro membro na comissão
do  Plano  Municipal  de  Cultura,  que  foi  ocupado  pelo  Sr.  Marcelo  Mendonça.  A
coordenação desta comissão ficou sob responsabilidade do Sr. Roman. A comissão de
comunicação,  composta  por  quatro  membros,  foi  composta  por  Maurício,  Marcelo
Guanais e Izabel, o quarto membro será definido posteriormente pelo Presidente, dentre
os  representantes  do  Poder  Público.  A  coordenação  da  comissão  ficou  sob
responsabilidade do Sr. Marcelo Guanais. A comissão para sistematização das propostas
deliberadas nas conferências municipais, composta por seis membros, foi composta por
Débora,  Marina,  Carlos  José  e  Adriana,  os  dois  membros  restantes  serão  definidos
posteriormente  pelo  Presidente,  dentre  os  representantes  do  Poder  Público.  A
coordenação da comissão ficou sob responsabilidade do Sr. Carlos José. A comissão dos
Fóruns de Cultura, composta por quatro membros, foi composta por Sílvio e Marcelo,
os dois membros restantes serão definidos posteriormente pelo Presidente,  dentre os
representantes do Poder Público. A coordenação da comissão ficou sob responsabilidade
do Sr. Marcelo Mendonça. Passando ao quinto ponto da pauta, a Sra. Izabel levantou o
problema de ocupação do Prédio da Antiga Câmara Municipal, na Praça Getúlio Vargas,
onde  atualmente  está  sediado  o  PROCON  e  há  pretensão  do  Fundo  Social  de
Solidariedade  ocupar  o  espaço.  A Sra.  Izabel  informou  que  houve  reunião  com  o
Prefeito,  na  qual  ele  se  comprometeu  a  destinar  aquele  espaço  à  Subsecretaria  de
Cultura, para desenvolvimento de atividades audiovisuais, mas atualmente apenas uma
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sala do prédio está sendo utilizada para o audiovisual e ocorre oficinas aos de atuação
para  cinema  ministradas  pelo  cineasta  Tico  Barreto.  Sra  Izabel  Solicitou  que  o
Subsecretário de Cultura se manifestasse por escrito sobre a questão. O Sr. Marcelo
Mendonça  lembrou  que  houve  um  convênio  entre  o  Ministério  do  Turismo  e  a
Prefeitura para reforma do espaço e a destinação do mesmo para um centro cultural e
turístico  e  qualquer  utilização  indevida.do  mesmo  poderia  resultar  em  ação  no
Ministério Público. E a Sra. Izabel solicitou acesso a tais documentos. O Sr. Presidente
propôs que o tema fosse tratado com o Secretário de Governo, na mesma reunião a ser
agendada para tratar  da  separação da Secretaria  de Cultura.  Todos aceitaram.  O Sr.
Roman considerou ainda que não adianta apenas lutar pelo espaço, é necessário que
exista um plano de ação para o mesmo, ou corre o risco do mesmo ficar ocioso. A Sra.
Izabel lembrou que é necessário fomentar o setor conforme solicitação dos artistas na
última conferência  e  ter  condições  para a  utilização do espaço,  dessa forma com o
espaço garantido,  existem ferramentas através  do Ministério  da Cultura (MinC) que
desenvolve diversos programas de estímulo à instalação de equipamentos e instituições
culturais. E se existir realmente a necessidade de se fazer a prova de peso no auditório
do prédio da Getúlio Vargas, que o órgão competente se manifeste para concretização do
laudo técnico. Passando aos informes,  o Sr.  Presidente falou sobre a criação de três
casas de cultura na cidade, com a proposta de termos dois servidores em cada uma para
agendar a utilização das mesmas pelos grupos culturais da cidade. O Sr. Roman apenas
considerou que a utilização do espaço deve ser precedido de uma publicação oficial com
regras  claras  para  agendamento,  para  que  não  existam  grupos  privilegiados  em
detrimento de outros. O Sr. Eduardo informou sobre a parceria entre a prefeitura e a
AAPAH para  digitalização  do  acervo  do  Jornal  Folha  Metropolitana.  O  Sr.  Darlan
informou que haverá uma oficina sobre elaboração de projetos culturais para o PROAC-
ICMS no dia 17 de março, sábado, das 8h às 18h, no Adamastor. Prosseguindo com os
informes, o Sr. Darlan disse que a Prefeitura recebeu em janeiro o último repasse para
conveniar os nove pontos de cultura restantes da rede municipal, e que o processo está
sendo  encaminhado  à  Secretaria  de  Justiça  para  parecer  jurídico  sobre  o  termo  de
compromisso cultural a ser assinado, informou ainda que o Processo do Edital do Fundo
Municipal de Cultura está sendo encaminhado à Secretaria de Justiça para parecer sobre
a  possibilidade  de  homologação  do  resultado  e  assinatura  de  contrato  com  os
proponentes selecionados, por fim, informou que o Edital de Fomento ao Teatro e à
Dança  lançado  em dois  mil  e  quinze  foi  reprovado,  em dois  mil  e  dezesseis,  pela
Procuradoria Geral do Município e que, diante da situação, a Subsecretaria de Cultura
chamou os proponentes selecionados para conversa, no dia anterior, informando sobre a
impossibilidade  de  dar  prosseguimento  na  contratação,  porém,  após  conversa  com
outras pessoas com conhecimento jurídico e diante da existência de uma nova legislação
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que  regulamenta  os  contratos  culturais,  a  13019,  a  Subsecretaria  de  Cultura
encaminhará  o  processo  para  novo  parecer  jurídico,  na  tentativa  de  aprovação  dar
sequencia ao Edital. O Sr. Roman demonstrou indignação diante do fato da situação ser
apresentada aos proponentes apenas após um ano e dois meses de mandato dessa gestão
e exigiu ver o parecer do procurador que barrou o Edital. A Sra. Marina sugeriu que, em
caso de não prosseguimento do Edital, a Subsecretaria de Cultura apresente uma ação
para que os aprovados no Edital  não sejam prejudicados.  O Sr.  Marcelo Mendonça
levantou um problema que vem encontrando com o Conselho do Funcultura, do qual faz
parte,  informando  que  o  mesmo  não  fez  ainda  nenhuma  reunião  efetiva  e  que  se
continuar neste ritmo pode gerar desgaste entre os conselheiros e a sociedade civil. O Sr.
Maurício sugeriu que este tema fosse assunto na próxima sessão do Conselho. A Sra.
Marina  informou  aos  conselheiros  que  os  jornais  Folha  Metropolitana  e  Guarulhos
Hoje, vincularam matéria no dia 9 deste mês, dizendo que a base da GCM dentro do
Bosque Maia encontra-se em péssimo estado porque não é possível fazer reformas no
mesmo, já que a AAPAH não permite,  pelo fato do Bosque Maia ser tombado pelo
Patrimônio Histórico. A Sra. Marina disse que não gostaria de entrar na polêmica da
matéria, que sim foi mal construída e com informações falsas, já que não é a AAPAH
que tem poder  de fiscalizar  os  bens  tombados,  mas  sim o  Conselho do Patrimônio
Histórico Municipal, que atua sob leis municipais, estaduais e federais. Não nos cabe
também verificar  se  quem distorceu  os  fatos  foi  o  Secretário  Gilvan  Passos  ou  os
jornalistas.  Mas cabe  ao Conselho um posicionamento contra  a  ideia  que a  matéria
induz ao público pensar, de que preservar um patrimônio é um entrave para a melhoria
das coisas e o progresso. A Sra. Marina sugeriu que o Conselho publicasse uma nota em
defesa  do  patrimônio  histórico  da  cidade  e  se  prontificou  a  elaborar  o  texto  para
posterior  avaliação  do  conselho,  publicação  e  envio  aos  jornais.  Todos  aceitaram.
Finalizando  a  reunião,  a  Sra.  Marina  lembrou  a  todos  que  a  próxima  sessão  será
realizada  no  dia  21  de  março,  das  18h  às  20h.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Sr.
Presidente encerrou a reunião às 20h. Assinam esta Ata:

Adriana Paula Lins Gomes

Carlos Eduardo Nunes de Araujo

Carlos José Fernandes Neto

Darlan Aquino Cavalcanti

Debora de Andrade Telles Oliveira Abdala

Diego Café Pimenta
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Edson Soares da Rocha

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

Pierre Cesar

Silvio Sipliano da Silva

Vagner Lopes Roman Júnior


