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04/08/2015 

 

  

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Havendo número regimental, declaro 

aberta a 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação e Cultura, da 1ª Sessão Legislativa, da 19ª 

Legislatura.  

Registro a presença dos nobres deputados Welson Gasparini, João Paulo Rillo, Professor 

Auriel, Adilson Rossi, Rita Passos – que sou eu, aqui na Presidência – Leci Brandão e Carlos 

Giannazi.  

Também presente aqui na Comissão, embora não faça parte da Comissão, mas recebemos 

com muita alegria, a deputada Marta. Marcia Lia, Marcia Lia. Já falei, Aldo Demarchi, já falei. 

Falei todos?  

Então, uma boa tarde a todos. Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. 

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB – (Fora do microfone). Pela ordem, senhora presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Adilson Rossi. 

 

O SR. ADILSON ROSSI – PSB – Solicitar a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – É regimental o pedido de Vossa 

Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 

Ordem do dia. A presente reunião foi agendada para ouvir o Exmo. Sr. Secretário de Estado 

da Cultura do estado de São Paulo, Dr. Marcelo Mattos Araújo, sobre o andamento de sua gestão e 

a demonstração e avaliação do desenvolvimento de ações, programas e metas afetos a sua pasta, nos 

termos do artigo 52-A da Constituição do Estado de São Paulo. 

Recebemos com muita alegria e pedimos que venha aqui à frente o nosso secretário, Dr. 

Marcelo. (Palmas.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem. 
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O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem, senhora presidente. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Senhora presidente, eu gostaria de fazer a... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado João Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Só a título de registro, que eu não me recordo, o 

semestre passado o secretário não compareceu. Eu gostaria de só... Porque eu estou confundindo, 

talvez, o secretário de cultura com o de educação no que diz respeito à justificativa. Um dos dois 

não justificou, eu não me lembro qual foi. Por que é que o secretário Marcelo não falou o semestre 

passado? Ou de repente... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Os dois justificaram. Os dois, por 

escrito. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Os dois justificaram. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Sim, senhor. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Só para eu compreender, eles chegaram a agendar? 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Nós solicitamos uma data, porque nós 

tínhamos poucas opções de datas, porque nós estávamos já no finalzinho do mês de junho e já para 

entrar no recesso. A única data que nós tínhamos oferecido a eles, já que não tínhamos diversas 

datas para oferecer, era um dia que não era possível. E eles se comprometeram, imediatamente, em 

ser logo no início de agosto do segundo semestre. E é o que o Dr. Marcelo está fazendo aqui, logo 

na primeira reunião de agosto está se apresentando aqui. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem, senhora presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Carlos Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Presidente, eu gostaria de dizer que hoje nós 

tivemos, fomos surpreendidos pelo protocolo aqui na Assembleia Legislativa do Plano Estadual de 
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Educação, o governo protocolou um projeto. E há algum tempo atrás nós tínhamos protocolado um 

outro também, que foi organizado pela sociedade civil organizada, pelas entidades representativas 

do magistério. O fato é que nós temos dois projetos instituindo o Plano Estadual de Educação.   

Eu gostaria só de fazer o registro que nós estamos protocolando hoje, aqui na Comissão, um 

pedido de audiência pública. É muito importante que a Comissão de Educação realize 

emergencialmente uma grande audiência pública, ou várias audiências públicas, para começar a 

debater os planos que foram apresentados, porque o estado de São Paulo está atrasado nesse debate, 

muito atrasado, essa discussão já deveria ter sido feita há muito tempo, nós já estamos em 

desacordo com o Plano Nacional de Educação. Então, é muito importante que haja um amplo 

debate em torno das duas propostas apresentadas até agora.  

Então, eu quero fazer esse registro, que nós estamos protocolando hoje já uma solicitação de 

uma audiência pública emergencial para fazer esse debate. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhora presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado João Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu gostaria aqui de, primeiro, cumprimentar o 

secretário Marcelo e fazer a sugestão aqui, que o caso dele é diferente realmente – eu precisava do 

registro para não me confundir – é diferente do secretário de educação, que fugiu mesmo o semestre 

passado e não veio e mandou uma justificativa de última hora numa audiência em que ele era 

esperado. Ele desrespeitou a Constituição. 

Eu queria combinar com o Marcelo, porque essa vinda agora corresponde ao semestre 

passado, se era possível a gente agendar com antecedência o retorno dele. O Marcelo nunca... O 

secretário nunca se recusou a conversar com os movimentos, porque nós tivemos muita dificuldade 

de mobilização dos movimentos para essa primeira sessão.  

Tem muita dúvida, muito debate a ser feito acerca da Secretaria. Então, esse semestre, essa 

visita que fica faltando esse semestre, se fosse possível combinar hoje já um indicativo e que a 

gente não fosse surpreendido, o que não aconteceu agora. 

E, senhora presidente, perguntar qual vai ser o encaminhamento da Comissão em relação ao 

secretário de educação. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Bom, deputado João Rillo, nós podemos 

já deixar pré-marcado que será no mês de novembro, até para dar um pouco de espaço, para nós não 
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fazermos já no mês seguinte, certo? É difícil você já marcar uma data e de repente pode qualquer 

pessoa não poder, não é? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu gostaria de antecipar. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Mas já determinar... Mas determinar já 

que será no mês de novembro. E eles mesmos poderão já marcar, ver qual é o dia melhor, e já 

marcar.   

 

O SR. – Está longe. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Já fica definido o mês de novembro. São 

quatro datas, não é? No mês de novembro. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Não pode ser setembro? 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – E são dois secretários a se apresentar. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Presidente, eu queria... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Se vocês concordam. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – ...apelar aos pares aqui que pudesse ser antecipado. 

Porque, olha aí, vamos a que raciocínio? Eu estou fazendo um apelo por aqueles que se organizam.  

Embora a Secretaria de Cultura não tenha o peso devido dado pelo governador – e não pelo 

secretário, que não tem nada a ver com a política de Estado, de governo estabelecido – é um 

segmento que é muito organizado. Embora desprestigiado financeiramente pelo governo, ele é 

muito organizado e a gente sabe disso, vide as audiências públicas regionais, todas elas com 

participação. 

Nós ficamos o semestre inteiro passado sem conseguir conversar aqui de um jeito mais 

tranquilo, mais completo. Ele vindo hoje, ele resolve um problema constitucional do semestre 

passado, só que não resolve uma questão política daqueles deputados que atuam, como é o caso do 

deputado Giannazi, deputada Leci Brandão, que gostariam de ter mobilizado também aqueles que 



5 

 

 

 

dialogam com o seu mandato para... Então, ou seja, se a gente deixar para novembro, nós vamos 

ficar praticamente um ano sem dialogar com os movimentos de cultura organizada.  

Essa Comissão, presidente, sempre teve a sensibilidade – independente do presidente que a 

presidiu – desde que eu estou aqui, sempre teve a sensibilidade em relação ao debate público da 

educação e da cultura. Eu considero muito longe a vinda em novembro, dada a forma atípica como 

aconteceu esse semestre passado. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem, nobre presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Eu tenho que concordar com o deputado Rillo em 

relação a essa colocação, até porque, não tem sentido fazer aqui um debate com o secretário sem os 

movimentos de cultura.  

Nós tivemos hoje, agora, recentemente, um grande corte nas verbas da cultura, que impactou 

todos os trabalhadores da cultura, todas as entidades, as ONGs que trabalham com cultura. Nós 

queremos fazer esse debate junto com as entidades. Então, eu acho que o debate aqui fica 

extremamente prejudicado sem as entidades de cultura, sem o movimento organizado de cultura, 

que é muito grande no estado de São Paulo. 

Então, eu quero fazer coro aqui, concordar plenamente com a proposta do deputado Rillo. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Deputado João Paulo Rillo, deputado 

Giannazi, eu gostaria de lembrá-los de que no primeiro semestre nós fomos prejudicados porque 

teve a mudança da Comissão, do presidente da Comissão. Então, nós ficamos muitas semanas sem 

ter a realização da Comissão, da reunião.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Concordo. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Então, isso atrapalhou bastante, o que 

daqui para a frente não vai acontecer, porque já estão definidos os membros da Comissão e o 

presidente da Comissão. Então, realmente, quando se há a mudança da Comissão, dos seus 

membros e do presidente, como foi no primeiro semestre, realmente a gente foi prejudicado. 
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Mas, eu gostaria de lembrá-los que quando o nosso secretário, o Dr. Marcelo, falou que não 

poderia vir naquela única data que nós oferecemos a ele, ele já se prontificou em vir na Assembleia 

logo na primeira semana.  

Então, eu discordo com vocês, e que vocês não tiveram tempo para poder fazer a 

mobilização, porque vocês sabiam que hoje, na data de hoje, ele estaria aqui se apresentando. Então, 

vocês tiveram o mês de julho todo para fazer isso.   

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – A convocação oficial eu não recebi há um mês atrás, 

presidente. A senhora me desculpe. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Nós... Nós... Nós... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu não recebi. Eu não poderia trabalhar em algo... 

Eu não poderia trabalhar em algo que não era concreto. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Nós deixamos claro isso na... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – É importante, senhora presidente, deixar claro que o 

secretário não tem nada a ver com isso. Nós não estamos dizendo que o secretário aqui fugiu, 

diferente do secretário de educação que, repito, ele fugiu do debate com a Assembleia. Não é o caso 

do secretário Marcelo, que sempre está à disposição, participa, dialoga.  

É uma questão aqui, não é política, é técnica, tem uma urgência de diálogo com os 

movimentos de cultura organizada no Estado. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Está bom, está certo. Eu compreendo 

realmente. Agora, só para dizer que a convocação, nós só podemos convocar dois ou três dias antes, 

nós não podemos convocar um mês antes. Mas, já ficou pré-determinado verbalmente com todos 

vocês, com todos os senhores e senhoras, que seria logo na primeira semana, foi acordado isso 

naquele momento. 

Mas, para a gente não perder tempo, acho que nós já poderíamos começar. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Não, não. Eu gostaria que a senhora encaminhasse. 

Eu estou fazendo uma proposta aqui que é muito simples e peço o apelo dos deputados. É simples. 

Se o secretário disser “eu estou à disposição, vamos vir daqui a mês, daqui a um mês e meio”, 
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acabou. Qual é o problema disso? Eu não sei o porquê da resistência. Não estou entendendo o 

porquê da resistência, senhora presidente. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Pela ordem, senhora presidente. 

 

O SR. – Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Não, é só para que não haja, futuramente, mais 

assuntos aqui que não têm um entendimento geral, só para lembrar que novembro é o mês da 

Consciência Negra e...  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu sugeri, mas pode ser qualquer outro 

mês. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Não, não, não. Não é a questão do mês, é a questão 

da Semana da Consciência Negra. O dia da Consciência Negra é dia 20 e essa semana do dia 20 – e 

o secretário Marcelo entende bem isso, porque eu o conheço bem e é um dos poucos secretários que 

realmente respeita aqui a Comissão, recebe os deputados, enfim, não tenho nada contra o secretário, 

muito pelo contrário – eu só estou alertando que em novembro, dia 20, tem a Semana da 

Consciência Negra, que vai do dia 15, às vezes do dia 14, muita coisa acontece, são muitos eventos. 

E, se acontecer a vinda dele, eu vou ficar muito triste se eu não puder estar aqui na volta do nosso 

secretário.  

Eu só estou querendo colocar isso, não estou querendo botar mais lenha no fogo não.    

 

O SR.  AURIEL BRITO LEAL – PT – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Pela ordem, pres...  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Ariel. 
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O SR.  AURIEL BRITO LEAL – PT – Auriel. Presidente, eu acho que a gente poderia 

entrar num consenso aqui, e aí não precisa ser novembro, não precisa ser setembro, vamos fazer em 

outubro, então. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Está certo.  

 

O SR.  AURIEL BRITO LEAL – PT – Eu acho que poderia entrar num consenso. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Está certo. Vocês concordam? Olha, 

colocamos em votação, então... 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Pelo que eu entendi, presidente, a senhora fez uma 

proposta, uma sugestão. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Exatamente. Exatamente. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Quem sabe resolvemos a questão em novembro. 

Agora, é legítimo por parte dos senhores parlamentares e do deputado Rillo e os demais que achem 

interessante que seja feito antes do mês do novembro.  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Olha... 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Mas, uma questão a ser decidida no futuro. Eu 

acho que ninguém aqui está contra isso.   

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu conversei agora há pouco com o 

nosso secretário Marcelo, ele está à disposição qualquer data, uma pessoa muito... 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Então. Então, não há nenhum problema. 
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A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – ...com muita facilidade de conversar. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Então, essa reunião... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Ele falou que pode ser outubro, pode ser 

setembro, pode ser novembro.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB –  ...essa convocação, como se diz... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu apenas sugeri, e também não sou a 

rainha da verdade, do melhor, eu propus até para poder dar um distanciamento um pouco... 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Isso, uma sugestão. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Uma sugestão, mas pode ser qualquer... 

Pode ser outubro? Vocês concordam, então, o mês de outubro? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Não, eu sugeriria, então, se a senhora me permitir, 

presidente, que essa reunião seja marcada em qualquer instante do segundo semestre até o mês de 

novembro. Ponto. Completamente em aberto para a gente deliberar o mês que vai ser feita a coisa. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – É, exatamente. Isso. E não fazendo, 

então, aqui o pedido da deputada Leci Brandão, que não seja na Semana da Consciência Negra. 

Então, essa semana fica livre, que é para que os deputados possam fazer os seus trabalhos nas 

cidades e não tenham o compromisso de estar aqui para receber o nosso secretário, está certo? 

Então, o mês... A Semana da Consciência Negra não será, está bom, deputada?  

E quero também, já falei, registrar aqui o deputado Roberto Engler, que chegou agora há 

pouco, e estamos num número grande de deputados, que nós podemos... Estamos ansiosos para 

ouvir o nosso secretário. Eu tenho certeza que ele gostaria de fazer muito mais, todo mundo gostaria 

de fazer muito mais do que faz, mas, eu tenho certeza que muita coisa boa vai ser apresentado e nós 

também vamos auxiliar nisso. 

Então, eu vou passar aqui a palavra para o nosso secretário, para que ele possa fazer as 

explanações. E eu acredito que ele vai fazer totalmente e, depois que ele apresentar, vocês poderão 
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fazer as perguntas, para não ficar interrompendo. Pode ser? Podem ir anotando, se for o caso, depois 

o secretário responde as perguntas para vocês.  

Então, com a palavra, o nosso secretário. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, presidente. 

Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Como sempre, é um grande prazer estar aqui, 

diante da Comissão de Educação e Cultura, para apresentar o relato das atividades das ações da 

nossa Secretaria, nesse momento, relativos ao primeiro semestre agora de 2015.  

Eu começaria, como sempre, enfim, só relembrando que todas as nossas ações, os 

programas, equipamentos, buscam responder quatro grandes objetivos, que são aqueles de 

incentivar o fomento da criação em todo o nosso Estado; a ampliação do acesso da população às 

atividades culturais; uma ênfase sempre muito grande na descentralização das atividades; e uma 

busca permanente pela valorização do patrimônio cultural. E adotando, como uma estratégia 

fundamental, enfim, as parcerias com os diferentes órgãos que, tradicionalmente, compõem o 

cenário da cultura, seja por parte da sociedade civil, seja por parte dos municípios.  

Quer dizer, em termos de Secretaria de Estado, a nossa grande preocupação é sempre 

aprofundar as relações, as parcerias com as administrações municipais, mas também, é claro, com a 

União. E agora, mais recente inclusive, com esses novos modelos de organização que, 

principalmente aqui no estado de São Paulo, já têm tido resultados muito interessantes na área da 

cultura, como os consórcios e as regiões metropolitanas. E por fim, é claro, com as organizações 

sociais, que são as nossas grandes parceiras num modelo de gestão por organização social. Tudo 

isso, claro, com esse grande objetivo, que é o de assegurarmos a inclusão cultural plena para todos 

os cidadãos do nosso Estado. 

Nós desenvolvemos as nossas ações, nesse primeiro semestre de 2015 desse ano, num 

contexto bastante difícil, como obviamente é do conhecimento de todos, num contexto de uma 

recessão econômica nacional de queda na arrecadação do Estado, de uma série de medidas do 

Executivo visando, obviamente, responder à responsabilidade que cabe ao Executivo de previsão e 

de contenção dos gastos. Inclusive, com adoção de contingências que resultou em um orçamento 

para a nossa Secretaria que, na verdade, é cerca de 11.1% menor do que aquele que foi aprovado 

pela Assembleia Legislativa no final do ano passado. 

E essa situação, obviamente, nos levou, nos demandou todo um planejamento das 

atividades, uma revisão das atividades para esse semestre, e que nós adotamos algumas diretrizes 

gerais para, justamente, fazer face a esse novo contexto, e que eu queria aqui, é claro, apresentá-las, 

até para que elas possam aí servir de subsídio para as nossas discussões e debates. 
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A primeira das nossas diretrizes gerais foi a de mantermos todos os programas que a nossa 

Secretaria vinha desenvolvendo e, obviamente, buscarmos a continuidade de todos eles, sem 

sacrificar nenhum deles, especificamente, e preservando o foco principal de cada programa.  

Muitos dos programas acabam, enfim, se ampliando por muitas atividades e que, nesse 

momento, o foco principal de cada um deles, de cada uma dessas ações era o objetivo a ser 

preservado. Buscamos, em uma parceria, em uma avaliação com as organizações sociais, sempre 

uma redução nos custos com as áreas administrativas, de maneira que, justamente, os recursos 

pudessem ser privilegiados e direcionados fundamentalmente para as atividades finalísticas.  

Isso nos permitiu, nos levou a uma série de revisões, mas nos permitiu, como eu disse, a 

uma manutenção de todos os programas da nossa Secretaria, que eu quero aqui fazer uma breve 

apresentação, e acho que com resultados que, dentro, inclusive, e principalmente, desse contexto, 

são bastante significativos. 

O programa das oficinas culturais, que teve uma revisão do ponto de vista da sua estrutura 

administrativa, prosseguiu. E, nesse primeiro semestre de 2015, ofereceu quase 800 atividades em 

mais de 160 municípios de todo o Estado, ou seja, com uma abrangência, uma capilaridade bastante 

significativa e um oferecimento de quase 49 mil vagas por meio de workshops, cursos, das mais 

diferentes linguagens em vários municípios. 

Nós tivemos os nossos programas de formação também com uma continuidade bastante 

regular. A SP Escola de Teatro, a Escola de Música Tom Jobim, o Conservatório de Tatuí e o 

Projeto Guri. O Projeto Guri, como os senhores e as senhoras sabem, ele está presente em 

praticamente mais de 300 municípios, são 417 polos, não só no interior, mas também na capital, e 

oferece atividade, justamente, de formação musical para o público infanto-juvenil. 

Nós tivemos também, com muito êxito, um prosseguimento de alguns festivais que 

tradicionalmente nós oferecemos, sempre no interior. O primeiro deles foi o Festival de Literatura 

da Mantiqueira, que acontece em São Francisco Xavier, que é um distrito de São José dos Campos, 

que ocorreu de 10 a 12 de abril.  

O ateliê da São Paulo Companhia de Dança, que ocorreu pela segunda vez em Piracicaba, do 

dia 29 de abril a 3 de maio, voltado para, enfim, a classe, principalmente, de dança, em termos de 

formação e capacitação, em uma parceria muito grande, inclusive, com as escolas de dança do 

interior. 

O Revelando São Paulo, que é uma atividade, enfim, tradicional, que privilegia, justamente, 

as manifestações de raiz, que teve já as suas... São sempre quatro edições ao longo do ano, tivemos 

as primeiras edições no interior e esse ano vamos ter uma novidade bastante significativa, que é a 

edição final, que tradicionalmente ocorre em São Paulo, que esse ano nós tomamos a decisão de 
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realizá-la em Valinhos – até, como sempre, buscando fortalecer a presença da Secretaria da Cultura 

no interior – e que vai ocorrer de 12 a 20 de setembro. E eu queria, justamente, já deixar aqui o 

convite a todos os deputados e deputadas para que possam nos prestigiar nessa realização. 

E tivemos também agora, recém-encerrada, antes de ontem, a 46ª edição do Festival de 

Inverno de Campos de Jordão, que, como todo ano, oferece uma atividade pedagógica. Esse ano 

foram quase... Foram mais de 190 alunos, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil – e alguns, 

inclusive, do exterior – que tiveram, ao longo de três semanas, todo um processo de aprimoramento 

da sua formação musical.  

E tivemos na última semana, que foi justamente essa atividade que se encerrou domingo 

passado, também o nosso Festival de Música Coral, que esse ano se somou ao Festival de Campos 

de Jordão, com um público muito significativo nas suas apresentações, tanto em Campos de Jordão, 

quanto aqui em São Paulo, na Sala São Paulo. 

Nós tivemos também, ao longo desse semestre, a continuação da apresentação dos nossos 

corpos estáveis no interior do Estado, que é uma ação que também responde à essa diretriz de 

descentralização.  

A Osesp realizou 22 apresentações em diferentes cidades do interior; a SP Companhia de 

Dança fez 26 apresentações, inclusive com a estreia de uma das suas coreografias; a Jazz Sinfônica, 

cinco apresentações; a Banda Sinfônica, oito; e o Ópera Curta, que é um programa que leva óperas 

em formato de concerto para cidades do interior, fez 29 apresentações. Tivemos aí um total, como 

está indicado, de 90 apresentações desses corpos estáveis em diferentes municípios do interior. 

E eu queria também registrar a nossa Orquestra Jovem, que não só também realizou 

apresentações no interior, mas que teve esse semestre um convite muito importante para duas 

apresentações nos Estados Unidos, uma em Nova Iorque, no Lincoln Center, e outra no Kennedy 

Center, de Washington, que são dois dos mais, enfim, importantes espaços de música em todo o 

mundo. Elas se apresentaram atendendo convites de instituições norte-americanas, com um sucesso 

bastante grande, que eu acho que, por si só, já evidencia, enfim, a qualidade dessa Orquestra Jovem. 

A Orquestra faz a sua próxima apresentação nesse próximo domingo agora, dia 6 de... Não, 

desculpe, dia 9 de agosto, às 16 horas, na Sala São Paulo. É Dia dos Pais, mas, enfim, acreditamos 

que é um belo programa também paro o Dia dos Pais e também ficaríamos aí muito honrados em 

poder contar com a presença de todos nessa apresentação. 

O Circuito Cultural Paulista é um dos nossos programas também mais atuantes e que leva 

para as cidades do interior apresentações gratuitas em todas as linguagens, teatro, dança, circo, 

apresentações de rua. Esse primeiro semestre, aliás, ao longo desse ano, nós teremos 840 

espetáculos e teremos 107 cidades participando, isso em todas as regiões, que é sempre uma 
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preocupação nossa de garantir a presença desses programas, buscando uma distribuição equidistante 

entre todas as regiões administrativas do Estado. 

Conseguimos também realizar a Virada Cultural Paulista de 2015, lembrando que é um 

programa que acontece sempre numa parceria fundamental com os municípios e também com o 

Sesc. Esse ano nós tivemos 24 cidades participando, um público total de mais de um milhão de 

pessoas. E, assim como no ano passado, realizamos a Virada em dois finais de semana, 23 e 24 de 

maio e 30 e 31 de maio, que tem sido uma estratégia com resultados muito positivos por, 

justamente, permitir uma otimização desses recursos, inclusive a contratação de músicos para a 

apresentação, normalmente, em quatro cidades, contando nos dois finais de semana.  

Na área de museus, os nossos 18 museus – os 14 na capital e os quatro no interior – também 

tiveram uma continuidade das suas ações, com exposições aí que alcançaram uma ressonância 

pública muito grande, como foi o caso do Castelo Rá-Tim-Bum no Museu da Imagem e do Som; a 

exposição do Ron Mueck, na Pinacoteca do Estado; a exposição “Todos Podem Ser Frida” no 

Museu da Diversidade Sexual; a exposição “Africa Africans”, que é a maior exposição de arte 

contemporânea africana que já foi apresentada no Brasil, que está atualmente, ainda, em cartaz no 

Museu Afro Brasil.  

E tivemos, há cerca de poucas semanas atrás, a inauguração do “Borboletário”, do 

Catavento, que é um espetáculo muito emocionante, é o segundo no estado de São Paulo, e eu 

também deixarei aqui o convite a todos para que pudessem, enfim, visitá-los. 

E realizamos, também, com um sucesso muito grande de público, o 7º Encontro Paulista de 

Museus, que ocorreu nos dias 24 a 26 de junho, com abertura no Palácio dos Bandeirantes e, depois, 

com as suas atividades disseminadas com uma série de instituições aqui da capital. 

Eu queria só trazer, porque não tive a oportunidade, ainda, de fazê-lo, um gráfico que 

apresenta a evolução do público dos nossos museus ao longo dos dez últimos anos. E quando nós 

pegamos o ano de 2005, que é o primeiro ano de adoção do modelo de gestão, nós tivemos um 

público total de 820 mil pessoas, e chegamos o ano passado, em 2014, com um público de três 

milhões, 780 mil. Ou seja, eu acho que é um crescimento e uma evolução bastante significativa.  

É claro que esse não é o único dado que deve ser levado em conta, porque nós, inclusive, 

sempre avaliamos que a qualidade das atividades tem que ser igualmente tomada em consideração 

na avaliação total dos programas, dos equipamentos, mas, sem sombra de dúvida, também um 

resultado numérico como esse, eu acho que é uma evidência bastante significativa.  

As Fábricas de Cultura temos atualmente, como sabemos, dez unidades em funcionamento. 

A 11ª unidade em Diadema encontra-se em construção e tem a sua previsão de conclusão para o 

final do ano que vem, 2016. Temos tido, tivemos em 2014, mais de um milhão de atendimentos e 
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27 mil vagas em cursos. E esse semestre uma atividade que já deu resultados muito interessantes, 

que foi a abertura de estúdios de gravação em cinco Fábricas de Cultura diferentes.  

São espaços que oferecem aos artistas das comunidades atendidas pelas Fábricas uma 

oportunidade, mediante hora marcada, e com todo o apoio técnico, de gravação de CDs, que hoje 

em dia funcionam como um instrumento muito importante, inclusive, no processo de 

profissionalização de grupos, de cantores. E temos tido aí uma demanda enorme e uma utilização 

absolutamente plena desses novos espaços. 

Nós realizamos também agora, no finalzinho do ano passado e começo desse ano, a entrega 

de dois prêmios tradicionais da nossa Secretaria, que é o prêmio São Paulo de Literatura, que é 

sempre entregue em duas categorias, na verdade, três categorias: escritor consagrado e daí 

escritores... A primeira obra de um escritor, e daí com uma divisão: até 40 anos e mais de 40 anos.  

O vencedor, o ano passado, de escritor consagrado foi a Ana Luiza Escorel; autor estreante, 

escritor estreante com mais de 40 anos, a Verônica Stigger; e com menos de 40 anos, o Marcos 

Peres. Os três aparecem aí na fotografia.  

E tivemos também a entrega do Prêmio Governador do Estado, em várias categorias, em 

todas as categorias das artes, sendo que o nosso grande homenageado do ano passado foi o nosso 

querido poeta Paulo Bomfim, que aparece aí na imagem que ilustra essa entrega. 

Na área de bibliotecas e leitura tivemos também, no finalzinho do ano passado, no dia 28 de 

dezembro, a inauguração de uma nova biblioteca no Parque Villa-Lobos, que segue justamente o 

modelo de biblioteca viva que já vem sendo adotado na Biblioteca São Paulo, do Parque da 

Juventude. Ambas são resultado de uma parceria entre a nossa Secretaria e a Secretaria do Meio 

Ambiente.  

A biblioteca do Parque Villa-Lobos já teve até agora, para lhes dar uma ideia, nesses seis 

meses de funcionamento, mais de cem mil usuários. Teve recentemente, há duas semanas, ela tem 

um espaço de exposição também muito importante e tivemos aí o privilégio de inaugurar também 

uma exposição que celebra o centenário de nascimento do Vilanova Artigas, um dos grandes nomes 

da arquitetura paulista. 

Em termos de patrimônio histórico tivemos também, em dezembro do ano passado, a 

inauguração da biblioteca de São Luiz do Paraitinga. Mais uma das ações de responsabilidade de 

nossa Secretaria no âmbito do processo de recuperação do patrimônio histórico da cidade que, como 

sabemos, foi muito danificado e teve um grande dano por conta de uma inundação cinco anos atrás.  

Esse prédio, que era o antigo prédio ocupado por uma escola, que hoje em dia ocupa um 

prédio novo que foi construído, foi destinado para uma biblioteca que, como eu disse, foi 

inaugurada em dezembro do ano passado com, enfim, acervo e mobiliário totalmente novos, toda 
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uma rede de computação e que está, também, em pleno funcionamento e que tem aí contribuído 

para a recuperação dessa cidade que, além de tudo, também é um grande centro de referência 

artístico e de tradições culturais do interior do nosso Estado. 

Tivemos também agora, em maio, a entrega para a população das reformas que foram feitas 

na Casa Mário de Andrade, que é a casa da Rua Lopes Chaves, onde Mário de Andrade, que esse 

ano, como sabemos, celebramos o centenário, também, do seu nascimento... Desculpa, não é o 

centenário de nascimento, são os 70 anos da morte, o centenário de nascimento é do Artigas. 

Tivemos a reabertura da Casa Mário de Andrade, enfim, com todo um novo projeto expográfico, 

que trabalha com a memória da ocupação da casa pelo Mário e da presença da casa, inclusive, nas 

criações literárias dele. E também com a abertura de um novo galpão para atividades criativas no 

fundo da casa que, sem sombra de dúvida, já está dando, apesar desse curto período de 

funcionamento, um novo padrão de funcionamento para este equipamento. 

E estamos em andamento, que é uma ação que me dá uma satisfação muito grande, com a 

reforma do Fórum das Artes, em Botucatu, que é resultado de um convênio na Secretaria e do 

governo do estado de São Paulo com a prefeitura daquela cidade, para a instalação da primeira 

unidade da Pinacoteca no interior, e bem como para abrigar um museu de arte contemporânea do 

município, o Museu de Arte Contemporânea Itajaí Martins. E esse espaço já tem uma primeira sala, 

que já está em funcionamento, e tem a sua previsão de abertura para o público já no primeiro 

semestre do ano que vem. 

Em termos de fomento à produção cultural, o ProAC, que são dois, nas suas duas vertentes, 

o ProAC ICMS e o ProAC Editais, que são um conjunto, uma das estratégias mais importantes da 

nossa Secretaria em termos de fomento à produção cultural.  

O ProAC ICMS recebeu esse ano uma autorização para a utilização de 120 milhões de 

isenção fiscal. A abertura, quer dizer, para a captação foi feita em abril e, segundo os informes que 

nós temos acompanhado junto à Secretaria da Fazenda, nós já temos agora, até o final de julho, 

cerca de uma utilização de mais de 70 milhões desse valor.  

E também, sempre um dado que também nos causa uma satisfação muito grande, por meio – 

um número muito grande – de empresas, inclusive, para a nossa satisfação, um número cada vez 

maior de pequenas e médias empresas do interior do Estado, que obviamente, pelo menos, enfim, 

contribui também para a descentralização dessas atividades. 

E tivemos também já o lançamento dos editais do programa ProAC Editais, para os quais 

nós recebemos esse ano cerca de 40 milhões e que tem a previsão aí, distribuição de cerca de 660 

prêmios em todas as linguagens e campos de criação artísticas. Todos os editais já foram 

publicados. Alguns deles, inclusive, já se encerraram e já estão em apreciação pelas diferentes 
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comissões. E teremos aí, nos próximos meses, então, a comunicação dos vencedores. Lembrando 

que também esse é um programa que tem, na grande maioria dos editais, cotas de reserva dos 

prêmios para proponentes de projetos também do interior do Estado com a mesma perspectiva e 

com o mesmo objetivo de garantir essa descentralização.  

Esse objetivo de descentralização também nos levou a uma revisão de uma atividade 

também tradicional da nossa Secretaria, que é o encontro que nós anualmente fazemos com os 

dirigentes culturais de todos os municípios.  

Até o ano passado, esse encontro se realizava aqui na capital, nós convidávamos todos os 

dirigentes culturais dos municípios, ou secretários, ou, enfim, os responsáveis pela área da cultura 

em cada município para virem a São Paulo, e tínhamos um dia inteiro de debate, interlocução. E 

esse ano nós tomamos uma decisão, que também na nossa avaliação foi muito produtiva e muito 

positiva, de realizarmos encontros descentralizados.  

Realizamos oito encontros ao longo dos meses de abril e maio, em Praia Grande, Santa 

Bárbara, Batatais, Taubaté, Botucatu, Votuporanga, Osvaldo Cruz e o último aqui, em São Paulo, 

cobrindo, portanto, grande parte das regiões do Estado. Tivemos números muito significativos, 

praticamente todos eles com mais de, pelo menos, cem dirigentes presentes. E isso, obviamente, nos 

permitiu um tempo maior de discussão, de interlocução, de diálogo com os dirigentes que são, como 

eu já registrei, nossos parceiros fundamentais na implantação da política cultural do Estado. 

O Plano Estadual de Cultura também teve um andamento muito significativo. O ano passado 

havíamos nomeado uma comissão de redação do plano, que teve o início das suas atividades em 

agosto de 2014. Ela teve, por demanda da própria comissão, uma prorrogação das suas atividades 

até maio desse ano, quando os trabalhos da comissão foram finalizados com a entrega da proposta 

do Plano Estadual de Cultura.  

E colocamos a semana passada essa proposta em consulta pública, para a população, 

obviamente, para todos os aprimoramentos, para podermos ampliar ainda mais e assegurar a 

qualidade desses resultados, para que depois, em um momento posterior, nós possamos, então, 

consolidar essas propostas e encaminharmos por meio do governo, aqui para a Assembleia e, claro, 

para essa instância fundamental, que é a Comissão de Educação e Cultura, para apreciação e 

decisão a respeito do Plano Estadual de Cultura para São Paulo.  

Então, essas seriam, brevemente, enfim, as informações que eu queria trazer aos senhores e 

às senhoras, das nossas ações e atividades nesse primeiro semestre de 2015, me colocando, é claro, 

à disposição para as perguntas e agradecendo a presidente pela oportunidade. 
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A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Parabéns. Obrigada, secretário. E a 

presidente saúda as autoridades presentes. E passo agora para os deputados, os nobres deputados 

que quiserem se manifestar, fazer alguma pergunta, está aberto. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Pela ordem, senhora presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Aldo Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Eu gostaria de fazer o uso da palavra em primeiro 

lugar porque eu tenho que dar quorum aqui ao lado, na Comissão de Transporte. Mas, eu gostaria de 

cumprimentar o secretário Marcelo, com toda a sua equipe.  

Tive a oportunidade de presenciar pessoalmente dois eventos no interior, um perto da minha 

cidade, de Rio Claro, lá em Piracicaba, de dança. Além da organização, a qualidade em que foi 

apresentado. E também na abertura e na primeira semana lá do Festival de Inverno de Campos de 

Jordão. Eu tenho ido todo ano, esse ano, realmente, foi gratificante ver o que nós vimos lá em 

termos de organização e da apresentação, principalmente da Orquestra Sinfônica aqui de São Paulo. 

E também cumprimentá-lo, que nós estamos sentindo que a “TV Cultura” está subordinada à 

sua Secretaria, à sua pasta, e ela tem melhorado sensivelmente a qualidade da sua programação, não 

apenas na área cultural, mas também, de informação de qualidade, com respeito. 

Então, ficam aqui os meus cumprimentos e tenho certeza absoluta que, saindo aqui desta 

reunião hoje, nós teremos aí informações, como nós já vimos aí, e também esclarecimentos de 

outras áreas. Parabéns.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Eu também queria cumprimentar o nosso querido 

deputado... Secretário, Dr. Marcelo Mattos Araújo e toda a sua equipe. O Dr. Marcelo que, 

pessoalmente, eu nutro por ele uma admiração profunda, não só pela sua história de vida, pela sua 

qualificação, que acaba enobrecendo o secretariado do governador Geraldo Alckmin, mas, 

sobretudo, também porque dirige uma Secretaria que todos nós aqui na Assembleia sabemos que é 

uma Secretaria de muitos poucos recursos. 
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Quer dizer, eu particularmente, pessoalmente, sempre procuro, como parlamentar, ajudar um 

pouco a Secretaria nos seus programas, com algumas emendas no próprio orçamento, porque 

reconheço que nessa atividade tão importante, cultural, a Secretaria não tem os recursos necessários 

como nós gostaríamos que tivesse. Mas, o Dr. Marcelo, com toda a sua equipe, consegue dar um nó 

na fumaça, ele consegue resultados maravilhosos, como pudemos observar na exposição que 

acabamos de assistir. 

Eu tenho uma pergunta de caráter muito prático, assim, uma coisa que na minha cidade 

apareceu e eu não sabia responder. E hoje, quando eu estava vendo aqui o comunicado da nossa 

presidente, da vinda do secretário, eu falei: “está na hora de fazer a pergunta”. Desculpa se revelar 

muita ignorância por parte desse parlamentar, mas o senhor estava citando um dos programas, a 

Virada Cultural Paulista, que o senhor citou assim: “que se realiza em parceria com os municípios”. 

E a reclamação que eu ouvi na minha cidade – é uma coisa pequena, mas é importante, é prática – 

era a absoluta falta de sanitários para as pessoas que frequentavam a Virada Cultural Paulista.  

E aí, na cobrança da falta desse equipamento que é tão importante, eu ouvi alguma coisa na 

direção de que se trata de um programa do estado de São Paulo e que a prefeitura não poderia fazer 

nada. E eu queria perguntar se isso procede, se era preciso fazer alguma indicação que normatizasse 

essa questão. Parece que os prefeitos temem não fazer, não colocar o benefício, porque não é um 

programa do município.  

Então, eu queria só esclarecer essa questão, se é possível que a gente faça alguma 

contribuição ou não para que essa questão seja resolvida.  

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Pela ordem, senhora presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, deputada Marcia Lia. 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Primeiro, eu quero cumprimentar o nosso secretário de 

cultura, Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui.  

Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira delas é em relação ao orçamento da cultura, 

já que os exíguos recursos para apoio para os municípios, desde o início do governo Alckmin, 

foram diminuídos ano a ano até a sua exclusão do orçamento de 2008. No entanto, para superar essa 

situação, o governo mudou a denominação “ação cultural do Estado” para “atividade cultural em 

parceria com municípios e entidades”. No entanto, do orçamento, 19 milhões, 840 mil, a Secretaria 

empenhou apenas um milhão, 115 mil, ou seja, 5.62% do total dos 19 milhões, e liquidou, até o 

momento, tão somente 173 mil. Esses dados que estão disponíveis. 
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Ainda do total dos 19 milhões previstos no orçamento, a Secretaria contingenciou dez 

milhões, ou seja, 52% desse orçamento. O que significa, e essa é a pergunta, que não haverá 

produção cultural para os municípios no corrente ano? Não haverá essas parcerias com os 

municípios, tão imprescindíveis para a gente levar essas atividades culturais para o interior do 

estado de São Paulo? 

A segunda questão, eu tenho vários amigos jovens na cidade de Tatuí, e uma das colocações 

que eles sempre me fazem é das dificuldades pelas quais passa o conservatório atualmente. E a 

gente tem uma informação de que no balanço de 2014 do conservatório, que é referência nacional, 

inclusive, na questão da música, fechou o ano passado com um déficit orçamentário de três milhões, 

723 mil, e que o patrimônio líquido deste conservatório é da ordem de quatro milhões, 136 mil. O 

que teria gerado essa situação e o que a Secretaria de Cultura está fazendo para minimizar esse 

problema e para tentar resolver essa situação? 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Welson 

Gasparini.        

 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Também gostaria de cumprimentar o secretário, 

Dr. Marcelo, pela maneira inteligente e competente como vem dirigindo essa importante Secretaria.  

E Dr. Marcelo, a minha cidade é Ribeirão Preto. Nós estamos vivendo uma situação quase 

que de desespero. Ainda há poucos dias, numa apresentação no Teatro Pedro II, que é o principal de 

Ribeirão Preto, a nossa Orquestra Sinfônica, através do seu maestro, fez um apelo, um socorro, 

dizendo que, se não houvesse um atendimento financeiro nessa grave crise que a Orquestra 

Sinfônica de Ribeirão Preto está atravessando, ela seria extinta. 

E isso seria um absurdo, porque a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, ela tem mais de 80 

anos de existência. E realmente ela é notável. Então, eu perguntaria se tem condições, mesmo com 

esse corte orçamentário, mas da Secretaria Estadual de Cultura, neste momento grave que passa a 

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto... Porque as colaborações que a orquestra recebia eram de 

indústrias, de usinas, e todas estão em crise, então, pararam as contribuições. A Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto, a prefeita disse que não tem condições de ajudar, porque está em crise 

financeira muito séria.  

Bom, então a pergunta fica nesse sentido, o Estado teria, através de sua Secretaria, a 

possibilidade de dar um auxílio para prorrogar, pelo menos, o prazo, porque o atraso de pagamentos 

da Orquestra Sinfônica, os seus músicos, está em quase cinco meses de atraso. Então, o maestro faz 

esse apelo dramático, é um pedido de socorro.  
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A outra questão que eu gostaria de levantar é o Plano Estadual de Cultura. O senhor disse 

que foi aberto agora um prazo para consulta pública. Eu pergunto se seria possível que fosse 

enviada uma cópia deste plano para a Comissão aqui, para que nós tivéssemos acesso à redação 

deste plano e, quem sabe, podermos também dar algumas sugestões nessa consulta pública que está 

sendo feita.  

Mas, no mais, parabéns pela maneira como vem conduzindo a Secretaria.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, a nossa deputada, que é 

vice-presidente desta Comissão, Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Secretário, mais uma vez eu quero parabenizá-lo 

pela apresentação de toda a prestação de contas que o senhor fez desse primeiro semestre, mas eu 

tenho aqui duas indagações. 

Uma é se o senhor poderia informar como é que ficou a questão daquela Oficina Cultural 

Pagu, que tem na Baixada Santista, que os movimentos culturais estão querendo saber qual vai ser o 

encaminhamento. Porque é uma cadeia velha que tem lá, tem uma história muito interessante, e as 

pessoas acham que aquilo ali pode ser um espaço para que haja inúmeras atividades culturais. 

A outra questão é que, observando aí tudo que foi apresentado desse primeiro semestre, eu 

me sinto, assim, um pouco reticente em relação à questão das culturas populares, a cultura mesmo 

da periferia, a coisa do povão, que eu queria que o senhor me mostrasse aí alguma coisa que foi 

feita em relação à cultura popular. Porque a gente percebe que tem aqui uma série de eventos, 

enfim, mas eu sinto falta de alguns segmentos que vivem procurando a gente aí, cotidianamente, e 

pedindo espaço, oportunidade, inclusão, acesso.  

O estado de São Paulo é um estado importante deste país, é um estado que o foco para cá é 

sempre maior, todo mundo observa tudo o que acontece em São Paulo. E eu faço essa pergunta 

muito à vontade porque sei que Vossa Senhoria tem sempre uma boa vontade em relação a ouvir as 

reivindicações da população mais carente em relação à cultura, até porque, eu entendo que esse país 

só vai resolver a hora que educação, cultura e esporte comandarem a nação brasileira. Fora isso, a 

gente não vai chegar a lugar algum. Muito obrigada. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu vou devolver a palavra para o 

secretário para que ele possa, então, fazer as explanações aqui quanto às perguntas. 
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O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – Obrigado. Eu queria agradecer todas as 

perguntas.  

Inicialmente, a colocação do deputado Demarchi, agradecer os comentários em relação aos 

festivais de dança de Piracicaba e de música de inverno em Campos de Jordão. 

Aproveitando também para registrar e convidá-los todos, nós teremos agora no final de 

agosto também o nosso Festival de Circo, que também acontece em Piracicaba, que também é um 

outro momento muito importante para essa área, uma das mais atuantes da cultura paulista. 

Registrar também que vou transmitir os seus cumprimentos ao Marcos Mendonça, que é o 

presidente da fundação “TV Cultura”, que é vinculada a nossa Secretaria.  

Agradecer também ao deputado Engler.  

A Virada Cultural, ela é resultado, como eu disse, de uma parceria fundamental entre a 

nossa Secretaria e as prefeituras municipais. Nessa parceria, a nossa Secretaria entra com toda a 

parte das apresentações musicais, ou seja, com a seleção, que é sempre feita num diálogo, num 

debate com as prefeituras, mas com a seleção, com o pagamento, com a organização dos músicos e 

das atrações que são apresentadas. E as prefeituras municipais são responsáveis por toda a 

infraestrutura do evento, incluindo, enfim, desde palco, iluminação e, obviamente, a questão dos 

sanitários.  

De qualquer maneira, isso não desqualifica de modo alguma a procedência da reclamação, 

porque também é parte de nossa responsabilidade, como responsáveis pelo programa a zelar, para 

que todos esses serviços sejam devidamente oferecidos. Então, eu vou pedir, inclusive, à nossa 

equipe técnica para que, enfim, possa aprimorar todo o sistema de cobrança dessa iniciativa dos 

sanitários, mas que está no âmbito das administrações municipais.  

Eu queria agradecer também a deputada Marcia pelas perguntas. O item de orçamento que a 

senhora menciona, ele é específico para, como previsão, a perspectiva de assinatura de convênios 

com as prefeituras. Só lembrando que a definição do contingenciamento não é da Secretaria, mas é 

uma imposição geral do Estado, resultante dessas... Enfim, no contexto econômico que 

atravessamos, mas, obviamente, não foi nem o contingenciamento, nem o percentual, nem a 

incidência nenhuma definição nossa. 

Então, realmente, quer dizer, o orçamento que nós temos disponível este ano para a 

celebração de convênios é muito reduzido. Agora, os convênios são... E historicamente, apesar de 

sempre importantes e de maneira alguma desqualificando essa iniciativa, mas, eles não são os 

únicos e não é a maior das nossas estratégias para desenvolvermos as nossas atividades com as 

diferentes cidades.  
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Tanto que eu procurei, justamente, mostrar como os nossos diferentes programas, como as 

oficinas culturais, os dois ProACs, tanto os ProAC Edital, quanto o ProAC ICMS, as representações 

dos corpos estáveis, o circuito cultural, que é fundamental para, justamente, cumprir esse objetivo 

de descentralização, estabelece... A própria Virada, que acabamos de mencionar, quer dizer, 

estabelecem e se concretizam, justamente, a partir dessas parcerias com os municípios. Então, essas 

parcerias estão na gênese da nossa política cultural e nós procuramos, é claro, incrementá-los, não 

só através da questão do orçamento, mas, principalmente através do desenvolvimento desses 

programas regulares.  

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Mas, na verdade, são programas prontos, não é? Eu acho 

que esse oferecimento de recursos, se o senhor me permite, é para iniciativas vindas do município, é 

isso? Se eu entendi. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – Correto. É exatamente esse entendimento, e 

que sempre é muito importante, porque, claro, os programas, até por sua própria natureza, têm 

definições prévias, que buscam sempre serem aprimorados no diálogo, mas também, é muito 

importante, digamos, esse outro sentido do diálogo de podermos receber essas iniciativas. 

Em relação à Tatuí, eu, depois até me coloco à disposição e gostaria de poder dialogar mais 

diretamente, porque, como eu disse, desde 2005, na Secretaria eu trabalho com modelo de gestão 

por organização social. As organizações sociais são associações civis sem fins lucrativos que são 

reconhecidas pelo governo do Estado como (ininteligível) da cultura, o que permite a celebração de 

contrato de gestão com a nossa Secretaria. E, a partir dessa celebração, que obviamente indica meta-

atividades a serem desenvolvidas ao longo do período de duração do contrato, elas recebem um 

orçamento para o desenvolvimento dessas atividades. 

As organizações sociais, no âmbito dos seus contratos de gestão, elas não têm patrimônio 

próprio, não existe um patrimônio na natureza dessa relação. Isso não quer dizer que as 

organizações não tenham um patrimônio específico, mas isso não integra e não se confunde com a 

atividade que ela desenvolve no âmbito dos contratos de gestão. 

Então, eu me coloco à disposição, depois até a minha equipe técnica... Eu, pessoalmente, e a 

minha equipe técnica podemos até sentar para tentar entender essas informações, porque, 

justamente, quer dizer, essa menção a patrimônio não tem lógica dentro desse sistema... 
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A SRA. MARCIA LIA – PT – Na verdade, elas têm que ser garantidoras daquilo que elas 

assumem de responsabilidade. Na medida em que elas fecham o balanço de 2014 com mais de três 

milhões de dívida, a situação denota, pelo menos, que a gente tem que olhar o que está acontecendo. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – É. Por isso, justamente, que eu gostaria de 

poder entender, porque, assim, as obrigações que estão inseridas no âmbito do contrato de gestão 

são assumidas e têm que estar dentro do orçamento do contrato de gestão.  

Eu não tenho essa informação de que o Conservatório de Tatuí tenha fechado o ano com um 

déficit de três milhões no âmbito do contrato de gestão. No âmbito do contrato de gestão o balanço 

foi regular. E se existe uma situação que, obviamente, seria preocupante de um déficit de três 

milhões na OS, independente, eu gostaria muito de, como eu disse, eu gostaria de poder discutir. 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Sim, nós vamos levantar com mais cuidado esses dados, foi 

levantado pela nossa liderança, com certeza muitos desses dados devem estar disponíveis e a gente 

poderia, sim, dialogar. Porque esse conservatório, ele é referência nacional, talvez até internacional. 

A quantidade de músicos que ele forma, a importância que ele tem no cenário da cultura é 

imprescindível. 

E durante um período que eu tive contato com uma juventude bastante significativa lá da 

cidade de Tatuí, eles realmente colocaram algumas dificuldades em relação aí ao conservatório. 

Então, eu vou também apurar um pouco mais essas informações e me comprometo de voltar a 

conversar com o senhor a respeito desse assunto. Vou procurá-lo. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – Por favor, será um grande prazer. 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Ok, obrigada. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – Agradecer ao deputado Gasparini. A questão da 

Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto realmente é muito preocupante. Eu estive já nas últimas 

semanas uma reunião presencial e tenho mantido conversas regulares com o Dr. Cirilo, que é o 

presidente da orquestra.  

É realmente um corpo estável praticamente centenário, é a mais antiga Orquestra Sinfônica 

do interior do estado de São Paulo, que tem um rol de realizações da maior qualidade, inclusive, 

com uma presença, um impacto não só na cidade de Ribeirão, mas regional. Grande parte do 

interior do Estado, enfim, tem essa oportunidade de ouvir a orquestra.  



24 

 

 

 

E é uma situação bastante delicada porque, na verdade, a orquestra, ela está hoje em dia em 

uma situação dessa, enfim, como resultado de diferentes questões e, obviamente, agravado pelo 

contexto que nós vivemos. E o que eu tenho sempre apontado, de novo nessa nossa visão e nessa 

nossa crença da necessidade fundamental de parceria com os municípios, é a necessidade dos 

municípios também terem, assumirem o seu papel em termos de assumir as responsabilidades da 

área da cultura. 

Esta é uma orquestra municipal. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto precisa assumir a 

sua dose de responsabilidade com esse patrimônio, que é, na verdade, um patrimônio brasileiro, é 

um patrimônio paulista, mas, em primeiro lugar, é um patrimônio da cidade de Ribeirão Preto. O 

Estado tem, e acreditamos nisso e temos desenvolvido todos os nossos esforços no sentido de ter 

uma atuação em relação a essas ações, complementar às atividades dos municípios, porque nós não 

temos como, inclusive, condições, seria inviável que nós pudéssemos pensar em o Estado assumir 

essa responsabilidade. 

Então, eu tenho conversado com o Dr. Cirilo e manifestado essa expectativa de que, em 

primeiro lugar, o município de Ribeirão Preto possa assumir esse compromisso com a manutenção 

dessa orquestra, para que depois, inclusive, nós possamos identificar de que maneira o Estado 

poderia, subsidiariamente, contribuir para essa atividade. 

Agora, é uma discussão realmente muito delicada, porque nesse contexto, inclusive, que os 

apoios econômicos em termos das leis de incentivo têm sido extremamente reduzidos, a orquestra 

realmente está enfrentando um desafio muito grande. 

 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Senhor secretário, seria possível, por exemplo, 

que a Secretaria Estadual de Cultura contratasse alguns espetáculos da Orquestra Sinfônica de 

Ribeirão Preto, para realizar em várias cidades, isso já ajudaria bastante, não é? Eu não saberia dizer 

com que importância seria possível ou não, mas, então, a orquestra está pronta para realizar esses 

concertos em vários locais, tudo o mais, mas não teria recurso para isso.  

Então, se no plano do Estado, da sua Secretaria, pudesse colocar um contrato com a 

Orquestra Sinfônica, para realizar, digamos, cinco, seis espetáculos na região, ou em locais onde a 

Secretaria achasse conveniente, eu acho que seria um ótimo auxílio que o senhor poderia dar. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – É justamente nesta direção que nós estamos, 

enfim, tentando colaborar através do Circuito Paulista, que é justamente esse programa que leva 

apresentações de, enfim, como eu disse, diferentes naturezas. O Circuito tem, inclusive, orçamento, 

obviamente pré-definidos, para buscar e esses orçamentos disponíveis no momento são bastante 
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inferiores àquelas necessidades que a orquestra apresenta, mas essa é uma das maneiras que eu 

tenho conversado com o Dr. Cirilo de tentar, ao menos, encontrar, enfim, eu não chamaria uma 

solução, mas seria pelo menos um apoio para as atividades da orquestra. 

Mas, eu queria aqui, inclusive de público, me solidarizar e registrar, como o deputado já fez, 

a importância dessa orquestra para o patrimônio, para a cultura do estado de São Paulo. E, é claro, 

encaminharemos, com o maior prazer, a proposta de consulta do plano estadual, lembrando que 

essa, da nossa parte, é ainda, quer dizer, um momento de consulta pública, para que depois, uma vez 

recebidas e processadas, elas possam ser, na sua integralidade, e daí via... Que elas seriam 

encaminhadas para a Assembleia. 

 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Muito obrigado. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – Eu queria também agradecer à deputada Leci 

Brandão, sempre nossa grande parceira na área da cultura.  

O edifício da Cadeia Velha de Santos é um edifício que se encontra em processo de restauro 

desde o ano passado, eu acho que todos sabemos, ele talvez seja um dos mais emblemáticos 

edifícios do período colonial no estado de São Paulo. Tem, inclusive, um tombamento nos três 

níveis, não só municipal, de Santos, estadual, pelo Condephaat, mas também federal, pelo Iphan, 

que obviamente atesta essa importância do edifício. E ele está passando por um processo muito 

importante de restauro, de recuperação, enfim, de toda a sua integralidade arquitetônica.  

E temos, nos últimos meses, desde o ano passado e principalmente ao longo desse primeiro 

semestre, desenvolvido uma série de conversas e diálogos com a Secretaria Municipal de Cultura de 

Santos e também com a classe artística, não só de Santos, mas de toda a Baixada. Fizemos, 

inclusive, uma audiência pública no Teatro Guarani em maio passado, no início de maio passado.  

E há cerca de... Semana passada anunciamos, juntamente com a Secretaria Municipal de 

Cultura de Santos, uma proposta, que é o resultado, quer dizer, dessas conversas todas que 

mantivemos, para que o edifício da Cadeia Velha – inclusive a proposição do nome é que ele 

funcionará como Centro Cultural Nova Cadeia Velha, porque Cadeia Velha é o nome que a cidade 

está, enfim, habituada a adotar, então, seria o Centro Cultural Nova Cadeia Velha – e que vai ser um 

espaço voltado justamente para, principalmente, formação e capacitação das diferentes linguagens 

da áreas da cultura. Claro, numa parceria fundamental com todos os protagonistas, com a previsão 

de um conselho gestor, que vai ser formado por representantes da nossa Secretaria, por 

representantes da área cultural da Baixada e que vai ser coordenado pela Secretaria Municipal de 

Cultura de Santos. 
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Então, eu acho que esse também, para nós, é um exemplo que, na nossa avaliação, muito 

feliz, justamente de busca, de consolidar e aprofundar a parceria com as instituições e com as 

instâncias de cultura das cidades, para que nós possamos avançar. E entendendo que, inclusive, quer 

dizer, são as Secretarias Municipais de Cultura que têm, obviamente, enfim, a presença local, a 

capacidade de ter o diagnóstico, tem a capacidade, com muita mais qualidade e eficiência, desse 

diálogo imediato com as demandas da cidade e da região. 

Então, temos aí uma expectativa que o restauro deve ser concluído no comecinho, em 

janeiro do ano que vem, e já no primeiro... Fevereiro de 2016, e logo imediatamente o início dessa 

atividade já dentro desse novo formato, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura de 

Santos. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Muito obrigada. Essa resposta, né... O nome Pagu 

vai ser mantido?                   

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – Não.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Não. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – Não, porque o que funcionava lá era a Oficina 

Cultural Pagu, a Oficina Cultural Pagu, ela tem uma nova sede, porque desde que o prédio... Que 

teve que sair do prédio justamente para começar o trabalho de restauro e encontrou-se uma nova 

sede, que é uma casa, onde a Oficina Pagu continua tendo as atividades.  

O que vai sim existir, até como uma memória – e várias salas vão manter denominações – a 

origem dessa denominação é porque a Cadeia Velha, enfim, como o nome diz, funcionou durante 

muitos anos como cadeia e Pagu, essa grande figura aí da cultura brasileira, foi presa e permaneceu 

presa lá. Então, há uma cela, uma cela ou uma sala, que na época era usada como cela, que vai ser 

destinada, inclusive, a todo um trabalho de memória do edifício, onde vão ser apresentadas, 

justamente, as diferentes etapas de ocupação, todo o processo de construção, e esta sala/cela vai 

receber a denominação Pagu para, justamente, enfim, homenagear uma das mais ilustres figuras 

que, infelizmente, passou por ali, não como resultado da sua criação, mas por resultado de 

perseguição política.     

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhora presidente. 
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O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – É...  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pode, pode continuar. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – É só para complementar a resposta para a 

deputada Leci, não sei se... 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – (Fora do microfone.) Eu tenho mais... Eu fiz duas 

perguntas. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – É. Eu queria responder a segunda. Em relação 

às perguntas e à preocupação, que é fundamental, da deputada Leci Brandão com a questão da 

cultura popular, eu queria, primeiro, é claro, enfim, registrar a nossa integral concordância com essa 

preocupação.  

Acho que uma das diretrizes da nossa política tem sido justamente a de buscar superar essas 

falsas dicotomias que, em alguns momentos, aparecem na área da cultura como, enfim, centro e 

periferia, ou capital e interior, e registrar e reconhecer, justamente, quer dizer, a riqueza, a 

diversidade, o dinamismo da produção cultural, da criação cultural, que hoje em dia existe nas 

periferias das nossas cidades. E São Paulo eu acho que é um dos exemplos mais importantes disso.  

As Fábricas de Cultura talvez sejam justamente o nosso programa, o nosso equipamento que 

mais diretamente trabalha com este objetivo, até porque, é um programa que foi especificamente 

pensado para as áreas de vulnerabilidade social, que estão localizadas nas periferias da cidade de 

São Paulo e que, portanto, desenvolvem atividades, tanto de formação, de capacitação para essas 

comunidades, como também oferece para essas comunidades infraestrutura em termos de espaço, 

dos teatros, para o desenvolvimento, o aprimoramento das suas criações. E nós temos também 

procurado, dentro das nossas medidas, principalmente, de novo, lembrando esse ano de contenção, 

apoiar muitos programas que são de iniciativas de grupos da periferia.  

Esse final de semana, nós tivemos, por exemplo – foi de uma qualidade incrível – o primeiro 

Festival de Teatro de Heliópolis, que contou com um número muito grande de apresentações de 

peças de grupos independentes da periferia. Foi um projeto muito bem formulado que conseguiu, 

inclusive, vencer um dos editais nossos do ProAC e que a gente espera – inclusive, estivemos lá 

acompanhando – e que a gente espera, inclusive, que ele possa ter continuidade, que mais uma vez, 

justamente, evidenciou, como eu disse, essa qualidade, esse dinamismo. 
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Vamos ter agora – e sei que a deputada também sempre acompanha muito de perto – 

acredito que já daqui a 15 ou 20 dias, a nova edição das Estéticas das Periferias, que é também uma 

organização importantíssima, que reúne mais de 40 grupos da periferia e que esse ano tem a sua 

abertura acho que, mais uma vez, ali no Auditório Ibirapuera, e que também tem tido um apoio da 

nossa Secretaria, principalmente do ponto de vista de infraestrutura. 

E o que nós temos procurado e tem tido um resultado importante em termos das Estéticas é 

justamente articular os nossos equipamentos com esses grupos dentro dessas atividades. Então, 

muitas das ações que foram propostas nas Estéticas das Periferias poderão ocorrer em alguns 

equipamentos da nossa Secretaria, principalmente das Fábricas de Cultura.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Muito obrigada. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Presidente, eu gostaria de pedir para a Vossa 

Excelência se pudesse abrir agora para duas intervenções aqui. Do Dorberto, que é um dos 

dirigentes do estado de São Paulo, do teatro, ele está aqui, ele é representante da Cooperativa 

Paulista de Teatro. E para a nossa deputada em quarentena – porque voltará – deputada Telma de 

Souza, também gostaria de fazer uma participação. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Está certo. Eu ia, inclusive, registrar aqui 

a presença do nosso deputado Marcos Martins e também da nossa ex-deputada, Telma de Souza, a 

nossa querida amiga, que está aqui presente. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos 

novamente aqui.  

Podemos, não é, secretário? Para quem primeiro? Pode usar um dos nossos microfones aí.  

 

O SR. DORBERTO CARVALHO – Bom, boa tarde a todos e todas presentes. Eu 

cumprimento o secretário, acho que já recebeu elogios e merecedores esses elogios. Mas, eu queria 

fazer uma reflexão sobre o papel estratégico da cultura na construção da cidadania.  

E vou contar um caso que aconteceu comigo quando eu pegava o ônibus para vir para cá, eu 

peguei o Santo Amaro para descer aqui, lá da Cooperativa, na Rua São Luís, e entrou um garoto 

vestido de palhaço e falava que ele estava propagandeando um projeto que acontecia nos hospitais 
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para as crianças com câncer. Então, começou a distribuir uns postais para todo mundo e vendendo 

aqueles postais para, teoricamente, arrecadar dinheiro para manter o projeto que ele trabalhava. Eu 

observei que todos os postais eram de crianças brancas de olhos azuis. E todas as pessoas que 

estavam pegando os postais para contribuir, em geral, eram negras e pardas.  

Quer dizer, então, a gente tem que pensar nessas coisas, para pensar nesse – volto a afirmar 

isso – no papel estratégico da cultura como construção da cidadania. E daí, é obvio que têm motivos 

de sobra para fazer elogios na gestão do Marcelo Araújo, sem dúvida, mas eu acho que se a gente 

não tiver uma visão dialética do que foi realizado e do que não foi realizado, dessa relação entre o 

que foi e o que não foi, a gente acaba achando que está tudo bom e que não precisa mais nada. 

Então, eu queria lembrar aqui que durante a sua gestão mesmo, Marcelo, a gente teve 

fechamento de oficinas culturais com grande prejuízo para a formação de jovens na periferia da 

cidade de São Paulo, como por exemplo, a Oficina de São Miguel. A gente teve um prejuízo 

enorme em Araçatuba com o fechamento da Oficina Cultural de Araçatuba, com grande 

manifestação da população, que exigia e reconhecia a importância daquela oficina. 

Então, nesse sentido, a gente, na cultura, a gente acaba, apesar dos parcos recursos, a gente 

acaba fazendo a queima dos recursos já investidos, porque formação é continuidade, formação... 

Não existe uma relação vertical de formação. Você pega o jovem e enfia conhecimento na cabeça 

dele. A formação é horizontal, ela se dá com o tempo.  

Então, todo aquele recurso anteriormente investido nessas oficinas, quando você interrompe 

o processo formativo, você joga aquele dinheiro fora. Quer dizer, então, a gente tem pouco recurso, 

mas a gente joga dinheiro fora, na minha opinião.   

Outra questão, que diz respeito ao projeto formativo também, diz respeito ao Conservatório 

de Tatuí. Eu tenho contato com o pessoal de lá e o pessoal de música está sendo sucateado, com a 

demissão de professores relevantes para a formação daqueles alunos. A mesma coisa acontece na 

Escola de Música Tom Jobim, que teve uma manifestação enorme dentro dessa Casa, e os senhores 

deputados e deputadas que estão aqui presentes lembram-se disso, com grande mobilização. 

Inclusive, com mobilização de pais, que vieram aqui fazer uma audiência pública. 

Então, eu acho que essas coisas a gente tem que considerar. Por exemplo, na questão do 

ProAC, ao par de que existe agora, em muitos editais, 50% para o interior, que eu reconheço como 

um avanço, no sentido de democratizar o acesso, de expandir esse acesso e não ficar concentrado só 

na cidade de São Paulo, eu acho isso louvável, ao mesmo tempo que fez essa democratização, tirou-

se recursos que eram anteriormente da capital. Quer dizer, então, hoje a gente tem editais que, desde 

2006, são os mesmos valores. 
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Só para eu fazer uma comparação com a cidade de São Paulo e não tem nenhuma questão 

ideológica nem política nisso, é uma mera constatação. Recentemente a Prefeitura de São Paulo fez 

um edital para o teatro que tem recursos reservados em torno de oito milhões, dois editais por ano 

de quatro milhões, num primeiro semestre, e quatro milhões no segundo semestre. Isso já é mais do 

que tudo que a Secretaria dá para todo o Estado.  

Olha só, isso para citar apenas uma lei para o teatro, somente para o teatro, porque a gente 

tem outra lei para o teatro, de pesquisa, que você conhece, que é a lei de fomento, que está em torno 

de 17 milhões. Quer dizer, então, eu acho que existe um sucateamento, um achatamento dessas 

relações.     

E mais uma crítica, e a crítica eu não quero que você entenda como pessoal, porque eu vejo 

o esforço que você faz na Secretaria, mas nessa questão dessa construção, de ver a cultura como 

estratégico. Quando a gente investe em museu, e as gestões, não só a sua gestão, a gestão do PSDB, 

ela investe muito em museus, e ela investe nesse acesso aos museus, ela cria uma certa... Ela 

sinaliza para a sociedade uma certa relação de contemplação daquilo que está pronto. Mas ela não 

investe na formação e na produção.  

Quando você fala da periferia, da resposta que você deu para a Leci, de que as Fábricas de 

Cultura cumprem um papel na periferia, é verdade, elas cumprem um papel, mas assim, quando elas 

chegaram, já existia terra arrasada na periferia. E hoje, o papel que cumprem as Fábricas de Cultura, 

elas não chegam a 5% da necessidade, se você levantar a demanda local das periferias, porque a 

maioria das verbas que chegam na Secretaria de Cultura estão alocadas para setores que eles pegam 

– não vou fazer discussão de classe também, porque essa discussão é muito complicada – mas eles 

pegam os setores mais privilegiados da sociedade, as camadas médias da sociedade, que vão ver a... 

Se você fizer, você pode falar assim: não, se você pegar a fila lá do Miró, existiam camadas 

populares, tal, mas pega o percentual.  

É pena que no Brasil a gente não tenha o costume de fazer indicadores, mas a Cooperativa 

Paulista de Teatro está investindo agora num estudo de indicadores, que no Rio de Janeiro quem faz 

isso é a Fecomércio. A Fecomércio faz isso, muito interessante, para saber: qual que é o público que 

está vendo teatro? A Secretaria devia ter essa relação também. Quem que está vendo?  

A população de São Paulo é o seguinte, ela não é composta só por camadas médias. A 

maioria da população de São Paulo é camadas que estão nas periferias. Daí eu volto a fazer essa 

relação que eu falava do caso do menino distribuindo postais de crianças... Nada contra as crianças 

de olhos azuis, na minha família também tem crianças brancas de olhos azuis, não tem problema 

nenhum isso, não tem problema, né? Aliás, eu adoro todas as crianças que sejam quais foram as 
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cores, eu acho que não é essa a relação. Eu queria deixar bem claro que não é essa relação, mas é 

uma relação de não entender o que é a realidade brasileira. 

Eu acho que a Secretaria, ela faz uma boa política, mas o diagnóstico errado. Então, assim, 

quando você faz o diagnóstico errado sobre o que é cultura, sobre qual que é a formação cultural, 

principalmente em São Paulo em termos... Qual que é a formação, qual que é a composição social 

do estado de São Paulo? Qual população nós estamos atingindo? Eu acho que a gente deveria fazer 

esses indicadores, porque senão a gente corre risco de fazer o seguinte: é dar mais para quem já tem. 

E não dar nada para quem não tem, percebe? 

Então, eu acho que a gente deveria fazer, tentar buscar mecanismos mais inteligentes aí, e 

daí eu volto a afirmar essa frase: ver a cultura, ver o papel estratégico da cultura para a formação 

mesmo, para a diminuição das desigualdades, senão, é o seguinte, a gente vai estar com essa 

política. É muito bonito o Festival de Campos de Jordão, eu adoro o festival, já estive lá e tenho 

amigos que tocam. É muito bonita a Sala São Paulo, tenho amigos também que tocam na Sala São 

Paulo, o pessoal do coral, não tem problema nenhum, eu acho que isso tem que existir e tem que 

continuar.  

Essa política que é feita dos museus, ela tem que continuar existindo, só que ela só não basta 

e ela não reflete a composição do povo brasileiro e não alcança, ela não é inteligente o suficiente – 

desculpe falar isso, mas é a palavra que me veio agora – mas ela não é uma política inteligente o 

suficiente para pensar na estratégia da cultura como formação da cidadania, como formador da 

cidadania, como construção mesmo de uma sociedade mais justa. Está meio fora de moda falar em 

sociedade mais justa, mas não tem outra palavra, desculpe. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Vamos ouvir, então, agora, a nossa 

deputada Telma de Souza. 

 

A SRA. TELMA DE SOUZA – Obrigada, deputada Rita. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – E logo após vamos encerrar, porque 

senão nós não podemos... Temos que (ininteligível) do dia. 

 

A SRA. TELMA DE SOUZA – Ultrapassar o horário.  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Mas está com a palavra, viu. 
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A SRA. TELMA DE SOUZA – Obrigada, obrigada. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – É um prazer tê-la aqui conosco. 

 

A SRA. TELMA DE SOUZA – Muito obrigada. Meus cumprimentos ao secretário, o 

secretário Marcelo, meus cumprimentos aos deputados que ainda permanecem aqui, num momento 

em que a gente pode usar a palavra para dar sugestões e trazer elogios, considerações, às vezes, 

negativas.  

O secretário sabe da minha relação pessoal com o secretário de cultura de Santos e também 

com o ex-secretário de cultura de Santos, que foi do PSDB, mas no governo do PT, que é o 

Edmundo Mesquita, temos amigos comuns. 

E em função deste conhecimento, eu gostaria de fazer uma relação com a pergunta que a 

deputada Leci fez a respeito da questão da Cadeia Velha de Santos, da Nova Cadeia Velha. Eu 

gostaria de fazer um acúmulo de situações, como o Dorberto fez, mas eu queria focar nessa 

situação. 

E queria dizer ao secretário que foi muito positivo os movimentos terem mudado a decisão 

do governo de Estado em relação à Cadeia Velha, porque havia a possibilidade de ela deixar de ser 

municipal, portanto, localizada nas estruturações dos movimentos, na estruturação dos movimentos, 

e vir para São Paulo, houve uma reconsideração.  

E para dizer também que a Praça dos Andradas, onde ela fica – e eu sei bem isso porque a 

lei é da época em que eu era prefeita – nós tínhamos um quadrilátero de preservação arquitetônica e 

cultural que pega a Cadeia Velha, que pega o Teatro Guarani e que pega um pequeno espaço, que é 

irônico, não vou falar isso de uma maneira pouco respeitosa, já foi a carrocinha de cachorros na 

época da ditadura militar. A gente recuperou e hoje é um aporte de teatro alternativo de somente aos 

que militam na cultura e que têm uma orientação sexual, na sua maioria das vezes, homossexual. 

Então, é um lugar de resistência, é um lugar importante, e é bom que essa reabertura da Cadeia não 

vai ter jeito, vai se chamar Cadeia, porque lá em Santos a gente chama “lá na Cadeia”, “vai lá na 

Cadeia”.  

E eu queria tecer algumas considerações em relação à questão da cadeia. Nós temos, como o 

senhor mesmo disse, uma arquitetura colonial, e nós temos, principalmente, retalhos da história da 

cidade de Santos. Ali já foi Câmara, ali já foi cadeia mesmo, que foi a origem, e ali já foi, além da 

situação da Pagu, da Patrícia Galvão, que eu quero relembrar. O Teatro Municipal de Santos chama 

Patrícia Galvão. Então, eu só estou alertando para que a gente não tenha uma superposição de 

situações em relação à Pagu, que é importantíssima para a história de Santos, importantíssima para 



33 

 

 

 

a esquerda do país, já que ela foi do partidão, importantíssima para nós, por ser mulher, e 

importantíssima por ser uma resistência fantástica de uma época que talvez muitos agora nem 

saibam mais. 

Mas, a Cadeia Velha também, secretário, ela foi depositária da antiga Cinemateca de Santos, 

que foi dirigida por um francês audacioso, chamado Maurice Legeard, e hoje a Universidade Santa 

Cecília, ela tem um prêmio para aqueles que são adeptos da sétima arte, do cinema, e que esteve lá, 

na Cadeia Velha, o seu acervo e também a sua resistência cultural, principalmente quando o cinema 

francês inaugurou o “nouvelle vague”, quando havia o momento italiano do Rossellini, dos anos 70, 

dos filmes políticos dos anos 70, fantásticos, “A Classe Operária Vai ao Paraíso”, “Nós que nos 

amávamos tanto”, enfim, que acabaram fazendo carreira na formação intelectual e política da 

maioria das pessoas da minha terra. 

Então, eu quero chamar a atenção para elogiar o fato de a Cadeia ser agora um equipamento 

que vai abrigar os movimentos sociais. São eles... E aqui eu quero, um pouquinho, restaurar a 

colocação do Dorberto, dizendo o seguinte, na verdade existe uma cultura institucionalizada que 

precisa existir. O Teatro Guarani foi berço da luta contra a escravatura. Mas hoje ele recebe uma 

série de manifestações, inclusive, de dança de rua. O Teatro Municipal recebe o balé.  

Então, são coexistências que nós precisamos continuar a ter, é uma visão política, nós já 

tivemos uma discussão quando o senhor veio aqui o ano passado, sobre a questão da terceirização 

ou não da cultura, eu falava que eu queria trazer o senhor para as minhas posições e o senhor falava 

que queria levar para as suas posições. Talvez um imbricamento aí, num tangenciamento 

equilibrado seria interessante. 

Então, eu termino dizendo o seguinte: é bom que a Cadeia Velha seja inaugurada com esta 

tratativa, que é da boa política. Eu acho que a palavra que o Dorberto queria falar não era 

inteligente, era harmônica. Tem que ser a cultura institucionalizada, mas também a cultura 

construída por aquele rapaz, por aquela moça. Tínhamos um Projeto Carlitos, na minha época de 

prefeita, onde os meninos dos morros de Santos refizeram Romeu e Julieta na visão dos negros dos 

morros, a partir de Shakespeare. Isso não é pouca coisa, 12, 13 anos.  

Então, eu não estou falando aqui quem é mais, quem é menos, as adequações, mas, 

principalmente, o elogio por essa nova finalidade da Cadeia Velha. Pode ter certeza que eu vou 

estar lá na inauguração e os movimentos vão agradecer, porque só eles...  

E eu termino realmente, agora, a minha fala, deputada Rita, pela sua tolerância e dos 

deputados, eu sou professora de profissão, mas só revolucionará a cultura se nós dermos a ela a 

liberdade de ela ser autora de seus próprios caminhos, além das institucionalizações, além de Bach, 

Mozart, Beethoven, além daquilo que está instituído, e isso quem faz é a população.  
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Os negros, também os de olhos azuis, ele tem... O Rillo me dizia que na família dele só ele 

tem olhos azuis, na minha nem eu, é tudo negrinho, filho de português com espanhol e negro 

mesmo, e eu falo isso de uma maneira um pouco brincalhona, pela (ininteligível) estar até aqui 

conosco, mas venho sempre aqui. Eu, sempre que puder, vou estar aqui dando uma retaguarda para  

a turma, agradecendo a Leci mais uma vez, viu, meu amor. Não foi cantar em Santos mais, por quê? 

Agradecer aos deputados e agradecer, principalmente, a você, Rita, pela gentileza, e a você, 

secretário, pela tolerância de me ouvir até agora. Eu estava precisando falar. Obrigada. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Pela ordem, senhora presidente. É só para dizer 

para a sempre deputada, Telma de Souza, que eu tive muito prazer no tempo em que eu podia cantar 

livremente, agora eu já tenho algumas restrições, que foi para mim um grande prazer ter cantado na 

sua campanha e a senhora ter sido eleita a prefeita de Santos. Obrigada pela aula que a senhora nos 

deu aqui. 

 

A SRA. TELMA DE SOUZA – (Fora do microfone). Obrigada, Leci. Muito obrigada. 

(ininteligível) eu tenho muitas cúmplices (ininteligível). 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Mais algum deputado quer se 

manifestar? Pois não, deputado Marcos Martins.  

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT – Exatamente, senhor. Eu gostaria de cumprimentar o 

senhor secretário, a presidenta. A Leci acabou levantando um problema que é uma preocupação, as 

Fábricas de Cultura. Poucas no Estado, são dez, são muitas cidades, e que isso tem uma carência, 

uma falta. E eu gostaria de saber se existe algum projeto de ampliação.  

Eu gostaria de saber se existe algum projeto para a cidade de Osasco, uma vez que lá dentro 

tem outras culturas, lá é a Capital da Viola, e se há alguma perspectiva de se levar uma Fábrica para 

lá.  

E, por último, saber sobre as demissões da “TV Cultura”, que têm ocorrido por falta de 

recurso, o que é que está acontecendo, e que acabam caindo os programas de apresentações, acaba 

prejudicando o atendimento à população.  

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO – Bom, obrigado. Deputada Telma, eu não posso 

aceitar os agradecimentos pela tolerância, porque, na verdade, para mim foi um prazer ouvi-la, não 

há absolutamente intolerância nenhuma, ao contrário, é sempre um prazer muito grande ouvi-la. E 
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agradeço os comentários todos em relação à Cadeia Velha de Santos. E, enfim, isso reforça essa 

nossa perspectiva e esse nosso horizonte de fortalecer o equipamento como um espaço de formação 

e nesse diálogo com todos os agentes culturais, não só da cidade, como da Baixada, porque é um 

equipamento que realmente tem essa importância regional, como a senhora mesma ilustrou aí, ao 

longo de já alguns séculos de vida do equipamento. 

Eu acho que as colocações que foram feitas pela deputada Telma e também pelo Dorberto 

são muito interessantes e eu quero dizer que eu praticamente concordo com quase todas elas. Tem 

alguns esclarecimentos e alguns matizamentos que eu acho importante, na minha perspectiva, de 

serem feitos. Não acho que, de maneira alguma, Dorberto, a gente possa abrir mão de defender uma 

sociedade mais justa. Eu acho que essa é uma das perspectivas pelas quais a cultura e todos aqueles 

que, enfim, se reconhecem de alguma maneira como agente da área da cultura, trabalham. 

Mas eu queria só alguns esclarecimentos e algumas questões. Primeiro, a questão do 

fechamento das oficinas. Nós tivemos como resultado dessa imposição de revisão do orçamento, 

desencadeamos, como eu já fiz, falei no início da minha apresentação, toda uma série de 

procedimentos de revisão dos nossos programas. E o que é que nós buscamos priorizar? Foi a 

manutenção das atividades finalísticas. E, para tanto, foi necessário fazer algumas revisões 

administrativas. 

Então, seria muito importante registrar, e me desculpa a pequena... Aproveitando a sua 

colocação, mas uma pequena correção, as oficinas, as sedes administrativas, nós tivemos cinco 

sedes administrativas no interior do Estado que foram fechadas, entre elas a que você comentou, de 

Araçatuba. Agora, as atividades que essas oficinas ofereciam, ou seja, os cursos, os workshops, as 

atividades de formação, eles não foram, de maneira alguma, interrompidos. Eles tiveram 

continuidade plena a partir, justamente, de uma parceria, de novo, com as administrações 

municipais ou, em alguns casos, até com organizações da sociedade civil, que cederam os espaços, 

que viabilizaram espaços para que essas atividades tivessem continuidade.  

Então, nós não tivemos nenhuma interrupção das atividades de formação do programa 

oficinas da cultura. O que houve foi o fechamento de sedes administrativas e a transferência da 

responsabilidade dessas sedes para outras sedes. De novo, sem nenhum prejuízo das atividades 

finalísticas que esse programa oferecia e continua a oferecer e, como eu mostrei, teve aí um alcance 

bastante significativo ao longo desse primeiro semestre de 2015. 

Eu queria, até porque, como todos sabem, eu venho da área de museus, então, essa discussão 

em relação aos museus me é especialmente cara. Também, talvez, só aprofundar a questão, porque 

eu sinto um pouco na crítica, ou, enfim, na colocação que você fez aos museus, uma certa visão que 

me parece um pouco conservadora dessas instituições, principalmente, por exemplo, nessa 
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separação, nessa indicação, de que os museus não possam ter um papel em termos de uma atividade 

formativa.  

A visão contemporânea hoje em dia das instituições museológicas é de uma instituição que 

tem o papel fundamental em todo o processo cultural, principalmente na sua natureza educativa e, 

portanto, nas suas atividades de formação. Os museus, e acho que todos os museus da nossa 

Secretaria buscam esse horizonte, desenvolvem, têm ações de acessibilidade, de inclusão das mais 

diferentes naturezas, a partir de diferentes estratégias, e buscam, justamente, ter esse papel. 

Eu acho muito importante, e até uma discussão muito curiosa, porque a nossa Secretaria está 

estruturada, justamente, em unidades de formação, unidades de fusão, unidades de museus e 

unidades de bibliotecas. E na nossa discussão cotidiana, a gente vê, inclusive, que essas 

denominações acabam, hoje em dia, perdendo um pouco o sentido porque, por exemplo, todos os 

equipamentos desenvolvem atividade de formação. As bibliotecas, hoje em dia, desenvolvem 

atividades de formação. Os museus desenvolvem atividades de formação. 

Então, eu acho que esta visão, e aí nós comungamos totalmente, quer dizer, de ver no 

cenário da cultura um cenário onde um processo permanente de aprimoramento de formação, de 

conscientização para aquela construção de uma sociedade mais justa, eu acho que é um horizonte 

com o qual nós todos trabalhamos.  

E eu quero ressaltar, e nesse sentido eu te agradeço, porque eu acho que você trouxe uma 

lembrança que é fundamental, a respeito, justamente, da questão dos indicadores. E eu queria trazer, 

enfim, duas informações.  

Uma delas é que, justamente, para responder a essa demanda, que é absolutamente 

pertinente e necessária, nós promovemos uma reestruturação da nossa Secretaria e criamos o ano 

passado, justamente, uma unidade de monitoramento e acompanhamento dos contratos de gestão 

que têm como um dos seus objetivos fundamentais a produção dos indicadores de gestão, para que, 

justamente, esse processo possa ser cada vez mais aperfeiçoado e aprimorado. 

Uma outra questão, e aí, presidenta, me permita, é uma sugestão, o ano passado, graças a um 

apoio da nossa Secretaria e também num diálogo bastante importante, uma empresa daqui de São 

Paulo, chamada J. Leiva, realizou, com um apoio, como eu disse, determinante na nossa Secretaria, 

uma pesquisa dos hábitos culturais de 21 cidades do interior do estado de São Paulo, todas elas com 

mais de cem mil habitantes – é claro que é um recorte, mas, isso significa um conjunto percentual 

da população bastante significativo – e na qual teve resultados interessantíssimos a respeito dos 

hábitos culturais, inclusive, das faixas de população, seja por perfil econômico, seja por faixa etária.            

Vimos, por exemplo, que – acho que são resultados sempre importantes – o hábito cultural 

autodeclarado, quer dizer, de maior adoção por parte da população no estado de São Paulo, em 
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primeiro lugar, é a leitura. Constatamos, por exemplo, práticas muito interessantes, por exemplo, 

qual é a cidade do interior que tem o mais alto índice de relações com os museus? Tatuí. Qual é a 

cidade que tem o mais alto índice de relação com o teatro? São José do Rio Preto. Claro, aonde um 

festival de teatro histórico desempenha um papel, sem sombra de dúvida, fundamental. 

Então, presidenta, fica aí uma sugestão, eu teria imenso prazer, na Secretaria, teria o imenso 

prazer, em algum momento, caso a Comissão julgue de interesse, de, enfim, promovermos uma 

apresentação dos resultados dessa pesquisa, que, para nós, foram muito importantes, tem nos 

ajudado, justamente, no aprimoramento dessas políticas e que, talvez, como eu disse, se a Comissão 

achar interessante, poderia também encontrar aqui um momento de apresentação. 

Só para concluir, deputado Marcos Martins, que pergunta em relação ao programa Fábricas 

de Cultura, nós temos atualmente em construção uma unidade do programa Fábricas de Cultura em 

Diadema. Essa será a primeira unidade que marca, digamos assim, a ampliação do programa para 

fora do município de São Paulo, mas, no momento, esta é a única definição existente de ampliação 

do programa. Existem alguns estudos que já foram feitos em alguns outros municípios, mas ainda 

não nenhuma definição concreta de nenhuma ampliação, salvo essa situação de Diadema, que, 

como eu disse, já está em construção e deve ser concluída até o final do ano que vem. 

E essas, acredito, essas demissões da “TV Cultura”, elas visam, obviamente, a responder a 

essas necessidades de reestruturação que essas limitações orçamentárias têm aí, infelizmente, 

colocado a todos nós, enfim, da cultura, não só da área da cultura, mas, enfim, da sociedade de uma 

maneira em geral.  

Então, agradeço a todos e, presidenta, muito obrigado, de novo, pela oportunidade. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Também quero agradecer ao nosso 

secretário, Marcelo Araújo, pela oportunidade de conhecermos mais os projetos que são realizados 

na Secretaria. Parabéns pela sua competência, também, capacidade. E, queremos encerrar nesse 

momento. 

Encerradas as manifestações e nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião.  

           

*      *      * 


