EXTRATO ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO
PADRE ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO
DIA SETE DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.
Aos sete dias do mês de novembro do ano de 2016, às 9 horas, no Auditório da TV
Cultura, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Curador da Fundação Padre
Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, para a qual compareceram como
atestam as assinaturas constantes do livro de presenças os seguintes conselheiros:
AUGUSTO LUÍS RODRIGUES, BELISÁRIO DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO G. AGUIAR
NETO (Representante Wilson Amaral Filho), BERNARDETE ANGELINA GATTI, CARLOS
MAGALHÃES, GABRIEL JORGE FERREIRA, HELENA BONCIANI NADER (Representante
Dora Fix Ventura), JEFFERSON DEL RIOS VIEIRA NEVES, JOÃO BATISTA DE ANDRADE,
JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ GOLDEMBERG (Representante Eduardo Krieger), JOSÉ
GREGORI, JOSÉ ROBERTO SADEK (Representante João Manuel da Costa Neto), LYGIA
FAGUNDES TELLES, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCOS MENDONÇA, MARIA DO
ROSÁRIO RAMALHO (Representante Gabriela Pereira), MARIA DORA GENIS MOURÃO,
RUBENS NAVES. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: ADILSON ROSSI,
ALBERTO GOLDMAN, ANNA MARIA MARQUES CINTRA, ANTÔNIO DE PÁDUA PRADO
JÚNIOR, CUSTÓDIO PEREIRA, CARLOS ANTONIO LUQUE, DURVAL DE NORONHA
GOYOS JÚNIOR, FÁBIO MAGALHÃES, FLAVIA STEFANNY OLIVEIRA, GABRIEL
BENEDITO ISAAC CHALITA, GISELLE BEIGUELMAN, GUIOMAR NAMO DE MELLO,
HÉLIO MATTAR, JOSÉ RENATO NALINI, JULIO CÉSAR DURIGAN, MARCO ANTONIO
ZAGO, MARIA HELENA GUIMARÃES CASTRO, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ
GUIMARÃES, MODESTO CARVALHOSA, ORLANDO MARQUES, PAULO NASSAR,
RENATO VILLELA, RICARDO OHTAKE, RITA PASSOS, ROBERTO MENDONÇA, RUBENS
BARBOSA. PRESIDENTE (AUGUSTO LUÍS RODRIGUES).
EXPEDIENTE
● Palavras do Presidente – O Sr. Augusto parabenizou a todos pelo especial de trinta
anos do Roda Viva e justificou a ausência de parte dos Conselheiros.
● Aprovação da ata da sessão do mês de outubro, discussão e votação: Ata aprovada.
● Análise do Programa Roda Viva: O Sr. Marcos Mendonça fez uma breve explanação
sobre o momento e os planos do programa Roda Viva, por sua vez, o Sr. Jorge da
Cunha Lima trouxe um histórico do programa e pediu o seu retorno às origens, o Sr.
Belisário teve a palavra e esclareceu a importância do trabalho jornalístico
desenvolvido pelo programa, seguido pelos conselheiros Srs. Jefferson del Rios, João
Batista, Sr. Rubens Nave e Sra. Maria Dora que complementaram a exposição trazendo
o quanto acreditam ser relevante para os próximos Rodas Vivas, tanto quanto ao
conteúdo jornalístico, quanto ao design e formato do programa, seguidos do
Presidente do Conselho Curador que sintetizou as recomendações efetuadas.

● "O Brasil e seu labirinto” – Palestra do Sr. Carlos Melo: O Presidente do Conselho
trouxe o Sr. Carlos Melo como convidado para comentar os resultados eleitorais dessa
última eleição e os impactos disso no cenário político brasileiro. O Sr. Carlos Melo
começou a exposição explicando a estrutura da política brasileira ao longo dos anos
até os dias atuais esclarecendo que o país vive uma crise econômica, crise de modelo
político, de relacionamento, de financiamento da política, destacando que faz-se
necessária uma liderança política com capacidade de comunicação, que consiga
conciliar o Executivo com o Legislativo. Lembrando, ainda, que a sociedade também
precisa ser menos fragmentada e mais ampla. Respondendo aos questionamentos
efetuados pela Sra. Maria Dora o Sr. Carlos Melo informou o papel da bancada
evangélica na política pátria e a possibilidade do aparecimento de um novo Collor e
posteriormente, em atenção ao questionamento do Presidente do Conselho
respondeu o que é esperado da TV Cultura neste momento político. Para finalizar a
exposição o Sr. Carlos Melo comentou a exposição otimista do Conselheiro José
Gregorini.
● Programação: O Presidente do Conselho Curador apresentou a Sra. Ana Valéria
como a nova dirigente da programação, foi exibido um vídeo com os principais
destaques da programação nos últimos meses, sendo ressaltado que na última reunião
do Conselho as novidades serão apresentadas. Outrossim, o Sr. Marcos Mendonça
complementou a apresentação comentando sobre o programa Roda Viva e a
programação plural fornecida pela TV Cultura.
● Rede Nacional de Televisão: À pedido do Presidente do Conselho Curador, o Sr.
Marcos Mendonça explicou sobre a Rede Nacional de Televisão, a abrangência da TV
Cultura no país e sua situação perante o Secom e a ANATEL.
● Benefícios dos Funcionários: O representante dos funcionários, o Sr. Luciano Emílio
teve a palavra para lembrar que será julgado o processo do dissídio dos funcionários
da Fundação, bem como, para pedir a criação de um centro de convivência para os
funcionários, ao que foi complementado pelo Sr. Marcos Mendonça com explicações
sobre os planos da Diretoria Executiva da Fundação e a execução das reformas
necessárias.
● Comitê de Governança: O Sr. José Gregori teve a palavra para trazer os tópicos
abordados pelo Comitê de Governança, quais sejam as auditorias interna e externa, a
questão do compliance e o seguro civil para os integrantes dos órgãos estatutários.
Quanto ao último tópico, o Sr. Carlos Magalhaes forneceu maiores esclarecimentos
sobre a questão.
● Comitê de Jurídico: O Sr. Gabriel Jorge Ferreira foi chamado para comentar sobre o
andamento do Comitê Jurídico, em sua fala foram abordados os tópicos da criação de
uma editora focada na exploração econômica do acervo audiovisual da FPA e do
endowment.
● Comitê Estratégico: Passada à palavra ao Sr. Belisário que ressaltou e explicou as
duas principais questões em que o comitê está trabalhando, no caso a conclusão do

Planejamento Estratégico e as gestões que estão sendo feitas junto aos governos e aos
legislativos.
● Comitê de Programação: Por fim, o Sr. Jorge da Cunha Lima teve a palavra para
atualizar os conselheiros sobre o andamento e a atualização dos programas, além das
novas ideias de projetos para a programação.
PRESIDENTE (Augusto Luís Rodrigues) Em finalização aos trabalhos, o Presidente
agradeceu a presença de todos.

