EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE
RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA ONZE DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE.
Aos onze dias do mês de maio do ano de 2015, às nove 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: ANNA MARIA MARQUES CINTRA, BELISÁRIO
DOS SANTOS JÚNIOR, CARLOS ANTONIO LUQUE, CARLOS MAGALHÃES, CELSO LAFER (Representante Eduardo Krieger), DANILO
SANTOS DE MIRANDA , FÁBIO MAGALHÃES, JÚLIO CÉSAR DURIGAN (Representante Mariângela Spotti Lopes Fujita), DURVAL DE
NORONHA GOYOS JR., GUIOMAR NAMO DE MELLLO, JULIO CESAR DURIGAN JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JORGE DA CUNHA
LIMA, LUCIANO EMÍLIO DEL GUERRA, MARCOS MENDONÇA, MARIA DORA GENIS MOURÃO, MODESTO CARVALHOSA.,
RICARDO OHTAKE, ROBERTO MÜLLER FILHO, ROBERTO MENDONÇA e RUBENS NAVES. Justificaram a ausência os seguintes
conselheiros ALBERTO GOLDMAN,: RENATO VILLELA, ANTONIO DE PÁDUA PRADO JÚNIOR, AUGUSTO LUÍS RODRIGUES,
BENEDITO G. AGUIAR NETO, CARLOS BACELLAR, CUSTÓRIO PEREIRA, CARLOS NEDER, CARINA VITRAL, GABRIEL CHALITA, ,
FRANCISCO LIDAL LUNA, GISELLE BEIGUELMAN, GILSON DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ CARBONARI, HELENA BONCIANI NADER,
HÉLIO MATTAR, HERMAN JACOBUS VOORWALD, JOSÉ GREGORI, JOSÉ TADEU JORGE, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARCELO
ARAÚJO, MARCO ANTONIO ZAGO, MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES,
NABIL BONDUKI e RUBENS BARBOSA. PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior) – Convida o Conselheiro Jorge da Cunha Lima
para compor a mesa. Hoje é uma reunião importante. Nós temos a aprovação do Balanço. Apresentação do posicionamento
técnico da Fundação em relação a investimentos e outros itens. Eu queria que o Marcos, de início, antes de fazer qualquer coisa,
eu gostaria que você identificasse essas várias facetas.
MARCOS MENDONÇA. Pede ao Diretor Técnico que apresente a multiprogramação. GILVANI MOLLETA. Apresenta a
multiprogramação da TV Cultura e os quatro canais, sendo três digitais abertos (TV Cultura, UNIVESP TV e Multicultura Educação)
e o Ra Tim Bum que é canal exclusivo para a TV a cabo e demonstra a forma de funcionamento, como se acessa os canais e o
pedido feito ao Ministério das Comunicações para tornar definitiva a permissão em caráter experimental dada a TV Cultura para a
multiprogramação, bem como a mudança da TV Cultura do tradicional canal 2 para o canal 6 da TV aberta digital.
● Aprovação da ata do mês de Abril: Ata aprovada.
● Notas da Presidência: 1. homenagem do Instituto dos Advogados de São Paulo ao Professor Modesto Carvalhosa; 2.
Falecimento de Antonio Abujamra. Foram deflagradas várias homenagens a ele. Então, o anúncio feito na terça-feira é bem
exemplo da vida do Abujamra: “Adeus, Abu. Mas não nos deixe em paz. Ator, Diretor, bruxo, genial, amigo, pensador, inquieto,
instigante, paizão, atrevido. Demolidor, companheiro, inovador, revolucionário, destemido, único. Intrometido, desafiador,
brigador, amoroso, inesquecível, adorável, carismático. Persuasivo. Arrebatador, fascinante, divertido, cativante. A gente perdeu
tudo isso. Mas que o espírito dele fique aqui com a gente. Provocando, sempre. TV Cultura, Fundação Padre Anchieta”. 3.
Saudação da Professora Guiomar Namo de Mello, que foi reconduzida ao Conselho Curador. 4. Homenagem a Celso Lafer, que vai
tomar posse na Academia Paulista de Letras, no dia 21 de maio, às 19 horas, e será saudado por Poulo Bonfim.
● Planejamento estratégico: Comemorar esse momento, Jorge, de início do nosso planejamento estratégico. O prazo estimado é
o prazo de 3 meses, a contar do início das entrevistas, que vai ser por estes dias. Vai um agradecimento à Assessoria Especial do
Conselho, o jornalista Flávio Lobo. E também à UNICAMP. E, claro, a todos os Conselheiros que por este ano e meio tentaram
imaginar a melhor fórmula para isso.
● Apresentação do vídeo da nova programação da TV Cultura: PRESIDENTE (Belisário dos Santos Jr.) – Bom. Muito bom. Gostei
da nossa programação. Para a nossa conversa com o Governador, nós estamos identificando 4 ou 5 fórmulas para que o
Governador, sem ter mais riscos para o Tesouro de São Paulo, possa nos ajudar. O Marcos está estruturando a apresentação.
Assim que tivermos apresentação pronta, vamos imediatamente, antes de ter essa apresentação pronta, nós testaremos tentando
obter um espaço na agenda do Governador, para que ele possa fazer uma reunião histórica, como a reunião que este Conselho
teve com o Governador Mario Covas e Televisão avançou bastante.
● Aprovação do Balanço do exercício de 2014: exposta a questão da perda de receitas de contratos com a Secretaria de Educação
e Secretaria do Trabalho e esclarecimento que não se trata de inadimplência, mas sim de diminuição dos contratos em função da
perda de arrecadação do Estado. PRESIDENTE (Belisário dos Santos Jr.): Eu dou o Balanço como aprovado, com a nota explicativa
que já foi municiada, mas que será redigida pelo Carlos Magalhães. Eu agradeço este debate. Na realidade o importante não é só a
discussão do Balanço. Importante e relevante em que condições está a Televisão, por isso a importância do Planejamento
Estratégico.
● Discussão do Relatório de posicionamento técnico: feita apresentação pelo Diretor Técnico dos investimentos feitos em 2014 e
qual foi o foco do investimento.
PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior): Antes de encerrar, para o Conselho, e também para o Comitê Jurídico, eu dou notícia de
que uma questão que ainda nos deixava muito preocupados era a questão de um pedido de indenização, em conseqüência das
Leis Anistia. Esta é uma pretensão que já havia sido derrubada no TST. Mas a pretensão era grave, ainda que derrubada, uma
pretensão acho que duzentos milhões, trezentos milhões. O TST deu ganho de causa à posição da Fundação Padre Anchieta. O
recurso extraordinário entrado no TST teve o seu seguimento negado. A defesa dessa ex-servidora entrou com um agravo e o
agravo foi provido para conhecimento do recurso extraordinário antigo. E negou seguimento ao recurso extraordinário. Então,
decodificando essa mensagem aí do Supremo Tribunal Federal, foi negado seguimento ao recurso extraordinário cujo provimento
causaria um imenso descontrole das nossas contas, enfim. E essa notícia foi publicada. O Relator foi o Roberto Barroso.
Obrigado a todos, parabéns a todos. Nada mais havendo a ser tratado na presente sessão, a damos por encerrada. Está encerrada
a sessão. Esta encerrada a sessão.
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