CULTURA
ExrRATo DA ATA DA REUNrÃo oRDtNÁRtA Do coNsELHo cuRADoR DA FUNDAçÃo pRoRe
ANcHIETA, cENTRo pAULrsrA o¡ RÁoro E TV EDUcATrvAs, REALIZADA No DtA DozE oo rvlÊs
DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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 presença, os seguintes conselheiros: AUGUSTO LUIS
RODRIGUES, ANTONIO DE PÁDUA PRADO JR, ANA AMÉLIA INOUE, BEATR¡Z BRACHER, BRUNO

BARRETO, CELSO NISKIER, FABIO MAGALHÃES, FERNANDO PADULA NOVAES, GABRTEL JoRGE
FERREIRA, GERATDO CARBONE, GUILHERME AMORTM CAMPOS DA S|LVA, ttDEU DE CASTRO
MORE¡RA (REP. VANDERLAN BOTZANI}, JOÃO RODARTE, JAIRO SADDI, JEFFERSoN DEt RIos

vlElRA NEVES, JORGE DA CUNHA LIMA, LUCTANO EMíL|O DEL GUERRA, LUtGt NESE, MARCO
ANTON¡O ZAGO, MARIA FILOMENA GREGOR|, ROBERTO G|ANNETT| DA FONSECA, SANDRO
ROBERTO VALENTIN (REP. PROFA. CLEOPATRA PLANETA), SÉRG|O KOBAYASH¡, VAHN
AGOPYAN (REP. PROFA. MARGARIDA MARIA KUNSCH). Não compareceram os seguintes
conselheiros: ALÊ youssEF, ANTôNto JActNTo MATtAs, cARLos ANToNto [ueUE, BENEDtTo
GUIMARÃES AGUIAR NETO, CARLOS EDUARDO tINS DA s¡LVA, cARLos EDUARDo PIGNATARI,
EDUARDO SARON, EMANOET ARAUJO, ITDEU DE CASTRO MOREIRA, HENRIQUE MEIRELLES,
HUBERT ALQUÉRES, JOSÉ GREGORI, JOÃO CURY NETo, LYGIA FAGUNDES TELLES, MARcEto
KNOBEL, MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA, MARIA AMÁUA PIE ABIB ANDERY, MARcos
MENDONçA, NAYARA SOUZA, RTCARDO OHTAKE, ROSS|EL| SOARES DA S¡LVA, SÉnelO SÁ
LEITÃO.
EXPEDIENTE

Abertura

-

palavra do presidente

O Presidente do Conselho, Antonio de Pádua Prado Jr, saudou a presença de todos, consultou
os presentes quanto as atas da reunião anterior, referentes à Reunião Ordinária de junho, e,
tendo as atas sido aprovadas sem ressalvas, saudou a presença de Beatriz Bracher, nova
integrante do Conselho Curador.
O Presidente do Conselho anunciou o desligamento do conselheiro Jorge Caldeira, informando
que seu afastamento fora motivado por razões pessoais.
Resposta ao conselheiro Durval de Noronha Govos Jr
O Presidente informou que o representante da União Brasileira dos Escritores (UBE), Durval de

Noronha Goyos Jr, lhe enviara uma carta informando que se afastaria do Conselho por
considerar ter havido interferência indevida no processo de eleição do novo Diretor Presidente
da Fundação Padre Anchieta. Antonio de Pádua Prado Jr leu a carta do Presidente da UBE e, em
seguida, a resposta da Presidência do Conselho, na qual assinalara que as alegações de
interferência citadas remetiam a sup o sições e interpretações
JOrn a lísticas e que o todo o processo el e itoral transcorrera em h

estatutár¡as e a melhor tradição de autonomia institucional da Fundação
nas atas das últimas reuniões do Conselho

-

conforme registrado

Jorge da Cunha Lima propôs que os conselheiros se manifestassem em relação à resposta
enviada pela Presidência do Conselho ao conselheiro Durval de Noronha Goyos Jr. Consultado
pelo Presidente, o Conselho aprovou por unanimidade os termos da carta.
Propostas de fortalecimento da divulgacão científica na programacão da TV Cultura
Conselheiros representantes de instituições acadêmicas e científicas -como SBPC, Fapesp e USP
- apontaram a necessidade de, nos atuais contextos internacional e brasileiro, a Fundação Padre

Anchieta e suas emissoras darem atenção especial à divulgação científica, e propuseram a busca
de formas de parceria entre essas instituições e a TV Cultura.

O plenário se manifestou, de modo consensual, no sentido de recomendar às emissoras da
Fundação, especialmente à TV Cultura, um reforço da sua atuação no campo da divulgaçäo
científica. E, diante das várias sugestões nesse sentido apresentadas durante o debate do tema,
ficou combinada a realização de uma reunião do Comitê de Curadoria, com a participaçäo da
direção da TV Cultura, para tratar do tema.
Renovacão do convênio com a Univesp
O convênio da Fundação Padre Anchieta com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo
para produção e veiculação da Univesp TV foi aprovado por unanimidade pelo plenário.

Resultado de iulgamento acerca do regime trabalhista da Fundacão ocorrido no

STF

A Diretoria

Executiva informou que Supremo Tribunal Federal concluíra um julgamento
importante para a Fundação Padre Anchieta, uma vez que colocava em questão o regime
trabalhista e a natureza jurídica da instituição. Pelo voto da maioria do plenário do STF,
prevaleceu o entendimento, defendido pelos advogados da Fundação, de que a FPA é uma
instituição pública de direito privado.
Vários conselheiros aventaram e questionaram diversas possíveis implicações dessa decisão e a
Diretoria Jurídica ficou de apresentar uma análise a respeito do tema depois que o acórdão for
publicado pelo Supremo.

O plenário do

Conselho recomendou

a

realização

de uma

manifestação formal de

reconhecimento do bom trabalho do escritório Caputo Bastos & Fruet Advogados na defesa da
Fundação.

Aprovacão da indicacão do novo Diretor Técnico
Após avaliar o currículo de Nelson Faria iunior, profissional indicado pelo Diretor Presidente, o
plenário aprovou por unanimidade a sua indicação para o cargo de Diretor Técnico da Fundação
Padre Anchieta.
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Apresentação dos projetos e planos da nova Diretoria Executiva para a programacão da TV
Cultura
O Diretor de Programação, Antonio Rangel Pereira, e o Diretor Presidente, José Roberto Malul
apresentaram as diretrizes e os objetivos da área de programação e conteúdo, ressaltando a
necessidade de a TV Cultura priorizar a transição do modelo tradicional de emissora televisiva
para um núcleo contemporâneo de produção de conteúdo multiplataforma, inclusive buscando
parcerias com plataformas e outros produtores de conteúdo brasileiros e internacionais.

Vários conselheiros saudaram as novidades, os planos e os objetivos apresentados, e muitos
destacaram a satisfação de identificar no relato dos Diretores uma visão alinhada com
recomendações feitas pelo próprio Conselho, especialmente por meio de seus Comitês
Estratégico e de Curadoria, ao longo dos últimos anos.
Relatos dos Comitês do Conselho
Reunião coniunta dos Comitês Estratégico e de Curadoria:
Augusto Rodrigues relatou a reunião dos dois Comitês, na qual foi apresentada a pesquisa "Os
paulistas, a mídia e a TV Cultura", realizada recentemente pela empresa APPC, em cujos
resultados destacam-se informações como:

.

Apesar do acesso quase universalizado à internet, sobretudo por meio de smartphones,
a média de audiência da televisão por parte do público pesquisado é ainda muito alta mais de 5 horas diárias;

r
o
o
o
¡

Quem busca por conteúdos educativos tende a recorrer mais à internet do que à
televisäo;
Muita gente acessa a internet ao mesmo tempo em que assiste à televisäo, sendo que,
na maior parte das vezes a atividade na web não está relacionada ao que está sendo
assistido na tevê;
Ao citar os programas televisivos que mais assiste, o público pesquisado deu grande
destaque para o jornalismo;
Dos programas da TV Cultura mais lembrados pelo público, destacam-se os infantis;

A marca da TV Cultura é reconhecida e valorizada pelo público em geral

Comitê de Governanca e Auditoria e Comitê Jurídico:
Gabriel Jorge Ferreira relatou as reuniões dos Comitês, destacando
O Comitê de Governança e Auditoria avaliou o desempenho
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da

BDO, empresa

atualmente responsável pela auditoria externa da Fundação Padre Anchieta, e
recomendou que ela passe a dar mais atenção às políticas e aos mecanismos de
controles internos;

o

O Comitê Jurídico, diante de informações prestadas pela Direção Executiva, avaliou que

o trabalho gue vem sendo empreendido na Fundação para melhorar as prestações de
contas de projetos financiados por meio da Lei Rouanet a que a estratégia adotada pela

o

direção da FPA no que se refere a esse tema estão no caminho correto;

Também no âmbito do Comitê Jurídico, em relação às cobranças de ISS feitas pela
Prefeitura de São Pau
recer do jurista lves Gandra
p
Martins centrado no
r util
na defesa
da Fundação Padre
ít
nos u
o
a
vem sendo tratado.
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MARIANGELA BALDUINO
Promotora de Justiça Cível e Fqndaçöes
CURADORA DE FUNDAÇOES

Presidenle do Consålho
Fundaçäo Padro Anch¡slå
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