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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO PADRE
ANCHIETA, CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA
TREZE DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE.

Aos treze dias do mês de maio do ano de 2013, às dez horas, no Auditório da TV
Cultura, realizou-se a Reunião Extraordinária 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:
ALBERTO GOLDMAN, ALEXANDRE CHERNO SILVA, MARCELO ARAÚJO, BELISÁRIO
DOS SANTOS JÚNIOR, BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO, CAIO TÚLIO COSTA,
CARLOS ALMEIDA PRADO BACELLAR, CELSO LAFER, ANNA MARIA MARQUES CINTRA,
ESTHER IMPÉRIO HAMBURGER, FÁBIO MAGALHÃES, FRANCISCO VIDAL LUNA,
GABRIEL JORGE FERREIRA, HELENA BONCIANI NADER (representante Dora Fix
Ventura), IVO HERZOG, JOÃO BATISTA DE ANDRADE, JOAQUIM MARIA GUIMARÃES
BOTELHO, JORGE DA CUNHA LIMA, JOSÉ MARIA PEREIRA LOPES, LYGIA FAGUNDES
TELLES, MARCOS MENDONÇA, ROBERTO MÜLLER FILHO, ROBERTO MENDONÇA,
ROBERTO TEIXEIRA DA COSTA, JUCA FERREIRA, DANILO SANTOS DE MIRANDA,
GUIOMAR NAMO DE MELLO, HERMAN JACOBUS VOORWALD, JOÃO GRANDINO
RODAS ( Helio Nogueira Cruz), LUIZ FRANCISCO CARVALHO FILHO, MAYANA ZATZ,
OSCAR VILHENA VIEIRA, PAULO ROBERTO MENDONÇA, SABINE LOVATELLI,
CUSTÓDIO FELIPE DE JESUS PEREIRA, CÉLIA LEÃO, ADRIANO DIOGO, MODESTO
CARVALHOSA, MOACYR EXPEDITO MARRET VAZ GUIMARÃES, JOSÉ TADEU JORGE,
CARLOS MAGALHÃES E RUBENS NAVES, Justificaram a ausência os seguintes
conselheiros: ANDRÉA SANDRO CALABI, CÉSAR CALLEGARI, HÉLIO MATTAR E JÚLIO
CÉSAR DURIGAN. PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior) – Bom dia a todos e a
todas. Muito obrigado pela presença. Damos por aberta a Sessão Extraordinária do
Conselho Curador. Vamos ao EXPEDIENTE – 1) Palavras do Presidente; 2) Saudação aos
novos Conselheiros; 3) Aprovação da ata da sessão do mês de abril discussão e
votação. PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior) - Hoje temos a presença especial
no Conselho do Embaixador Rubens Barbosa, que deixou o encargo de Conselheiro
desta Casa. Na última sessão, recebeu a devida homenagem, apesar de sua ausência. A
presença do ilustre Embaixador foi até hoje de grande importância para o nosso
Conselho, por sua experiência, seu conhecimento, seu bom humor. Perderemos o
convívio fraterno com o ilustre Conselheiro, mas jamais com seus artigos ou seus
conselhos, que não dispensaremos. Com certeza, em breve, estaremos requisitando
novamente a sua presença no Conselho, cada vez mais forte e atuante após o
seminário de fevereiro de 2013. Quero crer que, respondendo as palavras de Eugênio
Bucci, seja no Seminário, seja no seu artigo publicado hoje (13/5) no jornal O Estado de
S. Paulo, que não só sobreviveremos a 2013, a 2014, a 2015, como esta instituição
viverá com muita dignidade, mantendo-se o Conselho nadefesa da missão que o
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estatuto da Fundação nos impõe. Embaixador Rubens Barbosa: agradeço por ter
participado e por tudo que aprendi neste importante Conselho durante seis anos.
Desejo à TV Cultura e à Fundação todo o sucesso e feliz gestão ao novo diretor.
PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior) - É com alegria que vamos saudar o ingresso
dos conselheiros eletivos, Carlos Magalhães e Moacyr Expedito Marret Vaz Guimarães,
e os Conselheiros Natos, José Tadeu Jorge (Reitor da Unicamp) e os deputados
estaduais Célia Leão e Adriano Diogo, estes dois últimos designados pelo presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aos quais damos boas-vindas. A ata da
reunião passada foi divulgada e vamos coloca-la em votação. Alguém tem alguma
observação? (Pausa.) Em não havendo, vamos dá-la por aprovada. Passamos, então, à
ORDEM DO DIA – Nós vamos ter duas votações: 1) Eleição do Presidente e Secretário
da Mesa do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta para o triênio 2013/2016;
2) Eleição do Diretor Presidente Executivo da Fundação Padre Anchieta para o triênio
2013/2016. PRESIDENTE - (Belisário dos Santos Júnior) - Declarando aberta a sessão
que tem como objetivo a eleição do Presidente e do Secretário da Mesa do Conselho
Diretor e em segundo lugar a eleição do Presidente Executivo da Cultura Rádio
AM/FM. Esse processo eleitoral foi acompanhado pelos nossos conselheiros e eu
queria lembrar que a eleição do Presidente e do Secretário da Mesa não é precedida
de indicações formais de conselheiros. Apresento as candidaturas, a minha, para
presidente do Conselho Curador, a de Jorge da Cunha Lima para Vice Presidente do
Conselho Curador e de Gabriel Jorge Ferreira para Secretario da Mesa do Conselho
Curador. Não havendo outras inscrições e agora como candidato tenho a honra de
convidar o nosso decano, para presidir a mesa. O Sr. Moacyr Expedito Marret Vaz
Guimarães assume a Presidência. PRESIDENTE – (Moacyr Expedito Marret Vaz
Guimarães) Agradeço ao Belisário dos Santos Júnior a honra que me confere de
presidir esta primeira parte da nossa sessão extraordinária. Faço com muito prazer
sentindo-me honrado. No primeiro momento da sessão extraordinária foram
apresentadas as candidaturas à direção do Conselho da Fundação Padre Anchieta. Não
havendo nenhuma manifestação, coloco em votação por aclamação a candidatura
apresentada. (Pausa.) Por unanimidade, estão todos eleitos para o triênio 2013/2016.
O advogado Belisário do Santos Jr. foi reconduzido ao cargo de presidente do
Conselho. O Dr. Jorge da Cunha Lima foi eleito vice-presidente do Conselho, após
votação dos vitalícios Fábio Magalhães e Lygia Fagundes Telles. Já o Dr. Gabriel Jorge
Ferreira foi reconduzido como secretário da mesa do Conselho Curador. O Presidente
do Conselho eleito, Dr. Belisário dos Santos Junior renuncia novamente à remuneração
como presidente do Conselho Curador, prevista em estatuto. Cumprida a minha
missão, eu devolvo a Presidência ao Dr. Belisário dos Santos Júnior. PRESIDENTE –
(Belisário dos Santos Júnior) - Vamos ao item 2. Eleição do Diretor Presidente
Executivo. Temos a candidatura única do Dr. Marcos Mendonça, indicada por
dezessete membros eletivos do Conselho, conforme prescreve o Estatuto, que prevê
oito indicações. São distribuídas as cédulas que após o voto são colocadas na urna –
PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior) – Procedida a votação, eu convidaria os
escrutinadores, Moacyr Expedito Marret Vaz Guimarães, Rubens Naves e Danilo
Santos de Miranda, para nos prestarem mais esse serviço. Temos trinta e nove
conselheiros presentes e quatro procurações. – É feita a apuração dos votos –
PRESIDENTE (Belisário dos Santos Júnior) – O candidato Marcos Mendonça foi eleito
com trinta e cinco votos, para o triênio 2013/2016. Houve ainda seis votos em branco
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e dois nulos. A eleição para a presidência executiva contou com a votação de quarenta
e três votantes. A posse do novo Diretor Presidente Executivo será no dia 14 de junho
de 2013. Marcos Mendonça - Discurso do presidente eleito Marcos Mendonça: “Eu
queria agradecer a cada um dos conselheiros que me honraram com o seu voto e dizer
que é um momento de extrema satisfação e alegria e um desafio enorme. A televisão
vive um momento de grande renovação tecnológica, a televisão vive situações em que
é necessário ter um diálogo muito forte e permanente com esse Conselho que é
formado por pessoas que têm uma expertise de vida, uma qualificação como talvez
não haja, seguramente, em nenhum Conselho nesse país. E é evidente que há
necessidade de uma aproximação da diretoria executiva da instituição com este
Conselho, de tal forma a recolher esses subsídios para, com isso, enriquecermos a
nossa programação e encontramos caminhos que permitam que a televisão possa
enfrentar esses desafios, que a televisão possa preencher efetivamente o papel que
ela precisa desempenhar na sociedade. A televisão que hoje tem um potencial
gigantesco, na medida em que ela vai possuir, já existe, mas com uma dimensão muito
maior, dois canais abertos além do canal convencional. Esses dois canais podem ser
até multiplicados por, no mínimo, mais um. São três canais abertos. E que a televisão
com o processo de digitalização, que está em curso no país e que deve terminar em
2016, a televisão digital, esses canais estarão abertos para toda a população do Estado
de São Paulo. Então, nós temos a possibilidade de estarmos oferecendo para o público
de setores, de segmentos como hoje já é feito com a Universidade Virtual. Nós
podemos efetivamente transformar um desses canais, por exemplo, num canal de
educação para ajudar o Ensino Básico, Ensino Fundamental o Ensino Médio, e não só
os alunos, mas os pais, os professores, de tal forma que a televisão possa
desempenhar aquele papel que a sociedade espera dela. A existência de um canal de
televisão subsidiado pelo Governo do Estado, ela só efetivamente tem razão de ser na
medida em que a televisão possa, efetivamente, cumprir esse papel, um papel
diferente, papel de qualificação e que permita cumprir efetivamente a sua missão de
formação crítica do cidadão. Eu queria agradecer muito a todos vocês, dizer que eu
espero muito a colaboração de vocês, porque sem vocês nós perdemos um potencial
gigantesco. Eu quero fazer uma parceria permanente. O Conselho já deu mostras de
que tem todo o empenho em trabalhar junto com a diretoria executiva, já ao formar
comissões específicas para definir estratégias, definir diretrizes, e eu tenho certeza que
neste caminho nós seremos vitoriosos. Então, eu queria agradecer a todos vocês, meu
muito obrigado”. Deputada Célia Leão – Quero expressar a minha alegria em estar no
Conselho, colaborando, aproveito a oportunidade para parabenizar a nova direção e o
presidente Marcos Mendonça. Há uma razão para existir a TV Cultura e a FPA, que é a
nossa sociedade, a nossa população. Que a TV tem por objetivo educar ou reeducar o
nosso povo naqueles bons princípios que a sociedade precisa. Dr. Fábio Magalhães –
Quero deixar registrado uma queixa e dar uma sugestão ao novo presidente. Estive na
FPA na semana passada, tendo informado que viria e agendado horário, e houve o
desencontro da pessoa que estaria em reunião comigo e o Sr. José Maria Pereira
Lopes, um ex-senador italiano, que foi destratado na portaria da instituição. Não foi a
primeira vez que houve maus tratos na portaria. Espero que o novo presidente tenha
uma condução diferente com as normas de segurança da Casa. PRESIDENTE (Belisário
dos Santos Júnior) - Será cobrada providência da presidência executiva da Fundação.
Está encerrada a sessão extraordinária.

