ATA DA 7° REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DO NTVRU
Data: 02/09/2020
Início da reunião: 10:00h.
Local: Plataforma digital Google Meet
Estiveram presentes em um primeiro momento, Juarez Silva Junior (Presidente
do Conselho Editorial), Clara Angélica Barbosa Rodrigues Santos (assessoria
de Articulação e Fomento), Kéthuly Góes (Coordenação de Jornalismo),
Nathália D’Emery (Coordenação da Rádio FM), Helder Vieira (Coordenação de
Produção) e Silvio Gleisson Bezerra (Coordenação de Programação).
Ausentes: Ana Veloso (Coordenação da Rádio AM), Daniella Rios
(representante dos servidores do TVRU) e Rodrigo Rafael Souza e Silva
(representante de entidade de movimento social);

Pauta: Avaliação dos novos projetos.
1. Live Kids de Carlinhos Brown - Musical – 60 min – REPROVADO por
unanimidade dos presentes – Votação: 6 contra a exibição, 03
ausentes;
2. Final da Taça Libertadores de futebol amador - 60 min - REPROVADO
por unanimidade dos presentes – Votação: 6 contra a exibição, 03
ausentes;
3. De Olho de mídia - Laurindo Leal Filho – Programa de TV – 15 min –
APROVADO com ressalva - Votação: 5 a favor, 1 contra, 03
ausentes; acertar com o proponente para adequar o formato do
programa;

Pauta: Permanência/substituição de Silvio Gleisson Bezerra (Coordenação de
Programação) no conselho;
Ficou acertado que o servidor Silvio Gleisson Bezerrra se retira do conselho.
Segundo o regimento, o próprio, como coordenador de programação, deve
indicar um outro servidor para substitui-lo;
Pauta: Foi colocado, que devido a eleição municipal, a submissão e avaliação
de novas propostas ficam suspensas até a segunda semana de novembro.

Pauta: Projeto que foi autorizado pela gestão anterior, mas não fora veiculado,
se agora deveria passar pelo conselho editorial para exibição.
Ficou acertado uma reunião extraordinária, dia 10/10 às 15h, para avaliar
o projeto.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada após 01:04h de duração.
E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.
Leonardo Santos.

