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MINISTÉRIO DA CULTURA 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC 
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO SETORIAL DE TEATRO, DO 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

CULTURAL, REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 

DE JULHO DE 2011. 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e onze, às nove horas nesta 1 

cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, nas dependências do 2 

Ministério da Cultura, no Edifício Parque Cidade - SCS Quadra 09 Lote C 3 

Torre B, 12º Andar, sob a presidência da Sra. Maria Helena Signorelli 4 

(Coordenação-Geral do CNPC) e coordenação da Sra. Heloísa Vinadé 5 

(Coordenadora de Teatro/Funarte), na presença dos (as) senhores (as): Sr. 6 

Carlos Henrique Lisboa Fontes (Região Nordeste), Sr. Demétrio Nicolau 7 

(Produção e Difusão); Sr. Elcias Villar (Região Norte); Sr. Guilherme Alves 8 

Carvalho (Região Centro-Oeste), Sr. Jandeivid Moura (Formação e 9 

Memória); Sr. Joaquim Rodrigues (Região Sul); Sr. Lenine Alencar 10 

(Produção e Difusão); Sr. Leonardo Lessa (Criação e Pesquisa); Sr. Leone 11 

Silva (Produção e Difusão); Sr. Márcio Silveira dos Santos (Formação e 12 

Memória); Sr. Paulo Ricardo Nascimento (Criação e Pesquisa); Sra. Rosa 13 

Rasuck (Região Sudeste); Sra. Virgínia Menezes (Formação e Memória) e 14 
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do Sr. Vitor Hugo Samudio Delassierra Britez (Criação e Pesquisa): Teve 15 

início a 6ª Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Teatro destinada a 16 

apreciar a seguinte pauta: Pauta do dia 31/05/2011: I - Abertura da 17 

Sessão; II - Fala da Fundação Nacional das Artes; III - Fala do representante 18 

do Colegiado no Plenário do CNPC sobre os trabalhos e encaminhamentos; 19 

IV - Abertura da palavra aos membros do colegiado para debate; V - 20 

Apresentação Funarte: Plano e Programas de Trabalho; VI - Apresentação: 21 

“Implementação do Plano Nacional de Cultura”. A Sra. Maria Helena 22 

Signorelli, Coordenadora-Geral CNPC, declarou aberta a reunião. 23 

Apresentou-se aos membros do Colegiado como a nova Coordenadora-Geral 24 

do CNPC e informou que o novo Secretário-Geral era o Sr. João Roberto 25 

Peixe, que era também o Secretário de Articulação Institucional do 26 

Ministério da Cultura. Fez um breve relato sobre as mudanças ocorridas na 27 

estrutura do Ministério com a nova gestão da Ministra Ana de Holanda. 28 

Citou a criação da Secretaria de Economia Criativa, a fusão da Secretaria de 29 

Identidade e Diversidade com a Secretaria de Cidadania Cultural, formando 30 

a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural – SCDC, cuja secretária era 31 

a Sra. Marta Porto, e a transferência da Coordenação-Geral do CNPC, a qual 32 

era ligada a Secretaria Executiva, e passava a fazer parte da Secretaria de 33 

Articulação Institucional – SAI, com o objetivo de aumentar a articulação da 34 

SAI, tanto internamente no Ministério quanto externamente com os outros 35 

Ministérios e Órgãos do Governo Federal, Estados e Municípios, pois a 36 

Secretaria tinha assumido a coordenação do programa Mais Cultura e tinha 37 

desviado um pouco daquela função. Informou que a SAI passava a assumir 38 

também a gerência do Sistema Nacional de Cultura, e sua prioridade era a 39 

implantação do mesmo e o fortalecimento de suas instâncias, sendo ela: 40 

Conselho Nacional, a Comissão Intergestores Tripartite, que era a comissão 41 

composta pelos gestores das três esferas de governo e a Conferência 42 

Nacional de Cultura, e com isso a coordenação passava a coordenar também 43 

as instâncias de pactuação, deliberação e participação do Sistema Nacional 44 

de Cultura. Informou que a próxima reunião ordinária do CNPC seria nos 45 

dias sete e oito, oportunidade na qual o GT da Lei de Direito Autoral faria 46 
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um relatório para avaliação e análise do CNPC. Informou também que o Sr. 47 

Antônio Gilberto, Diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte que 48 

passava a ter assento no Colegiado, como titular, e a Sra. Heloísa Vinadé, 49 

Coordenador de Teatro da Funarte, também como membro titular do 50 

colegiado. Explicou a todos qual seria a pauta do dia e passou a pauta aos 51 

membros do colegiado para as primeiras intervenções. A Sra. Virgínia 52 

Menezes informou que também tinham uma proposta de pauta sugeriu que 53 

pudesse passar o relatório para o colegiado por volta das onze horas. A Sra. 54 

Maria Helena Signorelli sugeriu que alterassem a pauta, assim sendo, o Sr. 55 

Antônio Gilberto faria sua apresentação, e no início da tarde usariam aquele 56 

tempo para a reunião interna, antes do plano. O Sr. Antônio Gilberto, 57 

Diretor da Funarte, cumprimentou os membros do Colegiado. Apresentou 58 

um breve histórico de seu trabalho dentro da FUNARTE e com as Câmaras 59 

Setoriais. Informou que ficaria um turno em cada colegiado, pois tinham 60 

marcado duas reuniões onde ele deveria estar ao mesmo tempo, mas que 61 

atenderia as duas da melhor maneira possível, mas que a Sra. Heloísa 62 

Vinadé, Coordenadora de Teatro da FUNARTE, ficaria todo o tempo 63 

acompanhando a reunião. A Sra. Virgínia Menezes apresentou-se aos 64 

membros do Colegiado. Relatou que era atriz, diretora, autora teatral e era 65 

membro titular do Colegiado, representava o eixo de Formação e Memória, 66 

e era também a representante do colegiado na plenária do CNPC. O Sr. 67 

Márcio Silveira dos Santos se apresentou aos membros do colegiado. 68 

Relatou que era de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, membro titular 69 

representando a Região Sul, e tinha como suplente a Sra. Cláudia Schulz, que 70 

era da região de Santa Maria. Era da parte de Formação e Memória e 71 

trabalhava com teatro, mais especificamente, teatro de rua, com o grupo 72 

Manjericão, de Porto Alegre e era suplente da Sra. Virgínia no plenário do 73 

CNPC. O Sr. Paulo Ricardo Nascimento informou a todos que era de Belém 74 

do Pará, do grupo “In Bust Teatro com Bonecos”, e era suplente do Sr. 75 

Nonato Tavares, do Amazonas no eixo de Criação e Pesquisa. A Sra. Rosa 76 

Rasuck informou que era de Vitória, Espírito Santo, era analista cultural, 77 

produtora de teatro, articuladora da Rede Brasileira de Teatro de Rua e 78 
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gestora da Companhia Circo Teatro Capixaba, que era um grupo de circo e 79 

teatro de rua e era suplente do Sr. Thiago, de São Paulo, representando a 80 

região Sudeste. O Sr. Vitor Hugo Samudio continuou com as apresentações. 81 

Relatou que vinha de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e era um operário 82 

do teatro, ator, diretor, trabalhava com o mercado cênico, que era um 83 

coletivo de Campo Grande. Era suplente do Sr. Fernando Cruz, que também 84 

era de Campo Grande eles revezavam as reuniões, o que era uma postura co 85 

Colegiado de Teatro, de envolver todos os membros. Fazia parte do eixo de 86 

Criação e Pesquisa. O Sr. Leonardo Lessa continuou e se apresentou aos 87 

membros do Colegiado, informou que era ator, gestor cultural de Belo 88 

Horizonte, fazia parte do Grupo Teatro Invertido, era coordenador geral do 89 

Galpão Cine Horto, que era o Centro Cultural do Grupo Galpão. Também 90 

havia sido Conselheiro Nacional do Movimento Redemoinho, Secretário 91 

também do mesmo movimento e em Belo Horizonte haviam fundado um 92 

movimento chamado Nova Cena, que também discutia políticas públicas 93 

para área de artes cênicas. Fazia parte do eixo de Criação e Pesquisa, era 94 

suplente e o titular era o Sr. Cristiano Pena, mas ele assumiria as reuniões 95 

daquele ano. O Sr. Henrique fontes informou a todos que era de Natal, 96 

representava o Coletivo de Atores à Deriva, e também era gestor da Casa da 97 

Ribeira, que era um espaço independente que estava fazendo 10 anos. Era 98 

ator, diretor de teatro e dramaturgo e representava a região Nordeste, sua 99 

suplente era a Sra. Elizandra. O Sr. Leone Silva continuou se apresentando 100 

e relatou que era de Santa Catarina, e representava Produção e Pesquisa no 101 

Colegiado. Era ator e diretor de teatro e tinha um grupo de teatro, um ponto 102 

de cultura na cidade em Santa Catarina e também atuava junto à 103 

Organização dos Pontos de Cultura de Santa Catarina. O Sr. Joaquim 104 

Rodrigues informou que era ator, diretor e produtor cultural, natural de 105 

Foz do Iguaçu, no Paraná e era um dos fundadores, do projeto Cooperativa 106 

Paranaense de Cultura e atuava também na Fundação Cultural de Foz do 107 

Iguaçu, com produção cultural. O Sr. Lenine Alencar relatou que era 108 

encenador e ator, representava a Produção e Difusão no Colegiado, 109 

participava do Conselho Estadual de Cultura do Acre, da cadeira de artes 110 
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cênicas, e era articulador da Amazônia, representava a Amazônia e era um 111 

articulador do teatro na Amazônia Legal como um todo. O Sr. Elcias Villar 112 

colocou que era ator, diretor e professor de teatro, coordenava um curso de 113 

formação de atores no ponto de cultura em Porto Velho, e era suplente da 114 

Sra. Vlad, que na verdade era a representante da Região Norte. O Sr. 115 

Demétrio Nicolau informou que representava Produção e Difusão, era do 116 

Rio de Janeiro, membro titular do colegiado. Era diretor de teatro do grupo 117 

Companhia Pop de Teatro Clássico e também representava o CBTIJ - Centro 118 

Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude e trabalhava com teatro 119 

adulto e teatro para crianças. O Sr. Antônio Gilberto informou a todos que 120 

tinham conseguido liquidar todos os restos a pagar que haviam ficado do 121 

Teatro e do Prêmio Klauss Viana de Dança. Explicou que o Procultura seria 122 

honrado, seriam realizadas as seleções de cada área, e que a premiação 123 

também seria honrada conforme o edital, só que ele não tinha como dar 124 

uma previsão disso, pois estavam dependendo da liberação orçamentária 125 

dos editais para que pudessem realizar os editais e as seleções e dar o 126 

resultado, e só o fariam quando o dinheiro estivesse confirmado, conforme 127 

orientação da Ministra. Ressaltou que dentro do pequeno orçamento havia 128 

sido liberado para o primeiro semestre, haviam elaborado nove editais para 129 

nove espaços da Funarte, distribuídos em Brasília, no Rio de Janeiro, São 130 

Paulo e Belo Horizonte para empresas produtoras ou para grupos ou 131 

companhias que tenham a oferecer repertórios de ocupação. Esclareceu que 132 

era um edital que vinha com apoio financeiro, porque como nos teatros, os 133 

noves espaços da FUNARTE, naquelas quatro cidades eles praticavam a 134 

política de ingresso acessível, e a empresa produtora ou grupo ou 135 

companhia que vencesse o edital precisaria de um apoio financeiro para 136 

manter a produção, os seus gastos e outros. Informou que já estavam 137 

praticamente com o edital do Prêmio Luso-Brasileiro de Dramaturgia 2011 138 

revisado e que iriam lançá-lo no próximo mês. Relatou que o Iberescena foi 139 

também um programa lançado pelo MinC em parceria com a Funarte no ano 140 

passado e que a verba necessária para este ano estava confirmada, e que o 141 

Prêmio estava com seu edital aberto a todas as áreas até o dia 15 de julho 142 



6 

 

deste ano, para 2012. Frisou que era tinham muito trabalho pela frente, mas 143 

que era fundamental para que trabalho crescesse e se desenvolvesse da 144 

melhor maneira possível. Observou que sabia das dificuldades, até mesmo 145 

pelo tamanho de nosso país, mas que pretendiam conseguir 146 

organizadamente dar um retorno a todos sobre as demandas. Em função da 147 

transição na Diretoria de Artes Cênicas, o Brasil corria o risco de ficar fora 148 

da seleção 2011 do Iberescena, porém a questão foi resolvida e foi 149 

informado que o Departamento de Relações Internacionais do MinC já 150 

restabeleceu o contato com a coordenação do Iberescena. O Sr. Leonardo 151 

Lessa perguntou se existia alguma indicação no edital de que esses projetos 152 

contemplassem o intercâmbio entre grupos, como era no Plínio Marcos. A 153 

Sra. Heloísa Vinadé, Coordenadora de Teatro da Funarte, respondeu que 154 

sim e complementou que o edital era bem completo. O Sr. Leonardo Lessa 155 

perguntou se os editais já estavam fechados. A Sra. Heloísa Vinadé 156 

informou que sim, e que seriam lançados ainda naquela semana. O Sr. 157 

Leonardo Lessa ressaltou que era preocupante o edital já estar formulado 158 

e o Colegiado não ter condição minimamente de propor algumas mudanças. 159 

A Sra. Heloísa Vinadé indagou o porquê que ele considerava que já deveria 160 

mudar antes de vê-lo, e frisou que poderia olhar o que vai sair e conforme 161 

fosse o caso, propor mudanças para o próximo. O Sr. Leonardo Lessa 162 

comentou que algumas coisas da base da proposta já pareciam complicadas, 163 

e citou como exemplo, que ele achava extremamente restritivo um único 164 

grupo proponente ocupar quatro meses de um mesmo espaço. A Sra. 165 

Heloísa Vinadé informou que o Teatro de Anônimo ocupou durante duas 166 

ou três semanas o Teatro Glauce Rocha no ano passado e convidou muita 167 

gente, de tudo quanto era parte, portanto era um projeto abrangente. O Sr. 168 

Demétrio Nicolau relatou que no Rio de Janeiro usava-se muito esse tipo 169 

de ocupação tanto estadual quanto federal e normalmente era feito um 170 

projeto coletivo. Comentou que esse associativo geralmente funcionava e 171 

tornava a coisa mais rica, mas frisou que quatro meses no Rio realmente 172 

para uma programação grande não era muita coisa, mas poderia ser muita 173 

coisa para uma cidade menor. O Sr. Leonardo Lessa reiterou um grupo de 174 



7 

 

Belo Horizonte nunca conseguiria montar uma programação durante quatro 175 

meses no Rio de Janeiro, e que isso acabava inviabilizando. O Sr. Demétrio 176 

Nicolau atentou que um grupo não, mas talvez um coletivo de Belo 177 

Horizonte pudesse. Neste prisma, a Sra. Heloísa Vinadé destaca a 178 

observação do Sr. Demétrio, pois o Teatro Glauce Rocha foi ocupado 179 

também na primeira ocupação que foi feita por um grupo do Paraná, e ele 180 

foi assim muito bem de público. O Sr. Leonardo Lessa perguntou se haveria 181 

possibilidade de pauta para espetáculos locais ou se a pauta ficaria 182 

bloqueada de setembro a dezembro. A Sra. Heloísa Vinadé frisou que 183 

“bloqueado” era uma palavra que já pressupunha uma proibição e que a 184 

terminologia não era a ideal, mas observou que para muita gente ficaria 185 

bloqueado porque, por exemplo, em qualquer teatro que você estivesse 186 

ocupando, estaria bloqueado para quatrocentos grupos, mesmo que só 187 

duzentos fossem se apresentar ali. O Sr. Lenine Alencar perguntou se a 188 

comissão de seleção teria o caráter das comissões dos outros editais a nível 189 

nacional. A Sra. Heloísa Vinadé explicou que esse primeiro edital seria uma 190 

comissão menor. O Sr. Antônio Gilberto complementou que seria menor 191 

porque estavam muito em cima e frisou que para desenvolver um projeto 192 

de consistência, que era o que realmente queriam propor através desse 193 

edital, que fosse uma ocupação realmente, e por isso que estavam fazendo 194 

de quatro meses. Ressaltou que só depois que a coisa crescer e se 195 

desenvolver que poderão ver e reavaliar a proposta para o próximo. O Sr. 196 

Lenine Alencar frisou a importância de ter representantes do Colegiado 197 

dentro da comissão no sentido de um aparato, para assim conseguir expiar 198 

o Brasil como um todo. O Sr. Antônio Gilberto respondeu que considerava 199 

viável e que iriam trabalhar nesse sentido e que a proposta era de ter um 200 

representante do Colegiado na comissão ou nas comissões, se elas fossem 201 

pelas cidades ou pelas regiões, mas que quanto a isso ainda iriam bater o 202 

martelo. O Sr. Márcio Silveira dos Santos fez um resgate histórico do ano 203 

passado, e complementou que o Colegiado era essa representação do Brasil 204 

enquanto sociedade civil do Teatro. O Sr. Guilherme Alves Carvalho 205 

questionou como estava a questão da contemplação de áreas para o edital 206 
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de quatro meses de ocupação. Ele perguntou se havia especificamente uma 207 

cota para cada área ou se poderiam ocorrer mudanças. O Sr. Antônio 208 

Gilberto explicou que o Teatro Cacilda Becker e a Casa da Dança Nacional 209 

no Rio de Janeiro só receberiam propostas da área de dança e o Teatro 210 

Dulcina receberia propostas de circo, teatro e dança. Exemplificou que o 211 

Glauce Rocha só receberia da área de teatro: infância, juventude e adulto, e 212 

que em Minas Gerais tinha o Galpão da Dança, também tinha o Galpão do 213 

Teatro, e que, portanto, toda a organização era interna da Funarte. A Sra. 214 

Virgínia Menezes considerou que a exemplo do CNPC, se ia ser dado o 215 

informe sobre esse edital, pois se tivessem passado para eles o documento 216 

com antecedência, poderiam ler e conhecê-lo melhor, o que seria mais 217 

produtivo. Observou que ainda daria tempo de receberem por e-mail e por 218 

serem conselheiros e poderiam ter sim acesso ao que foi produzido pelo 219 

Governo como política pública, para conhecimento já que não estavam 220 

participando da construção. Frisou que hoje só tinham como política pública 221 

concreta, traçada pelo povo e pela sociedade, o Plano Nacional de Cultura e 222 

tinham que ter muito cuidado em como que ele seria implementado. Por 223 

fim, observou que tinham que estar participando da definição das metas 224 

muito bem para refletir a realidade. O Sr. Antônio Gilberto relatou que 225 

ficava preocupado ao ouvir falarem em prejuízo, sobre um edital que nem 226 

leram e que foi feito a partir de tudo o que já foi trabalhado ali. Comentou 227 

que o Colegiado era um órgão consultivo, porem de elaboração também e 228 

que a intenção era democratizar a ocupação dos espaços e não de causar 229 

prejuízos. Frisou que via o edital de forma bastante positiva e que não via 230 

ele como algo prejudicial ou que colocasse em prejuízo o Colegiado ou as 231 

categorias. O Sr. Leonardo Lessa reiterou e considerou muito pertinente 232 

que a Funarte também avaliasse a possibilidade da participação de uma 233 

comissão do colegiado ou que avaliasse ao menos a possibilidade de realizar 234 

uma reunião em cada região para que pudessem realmente ter uma 235 

representatividade. A Sra. Rosa Rasuck considerou que quando se referiam 236 

a prejuízo não estavam falando na construção dos editais, mas o prejuízo da 237 

não participação de membros do Colegiado junto à Funarte na construção 238 
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dos editais, pois isso seria muito importante para o fortalecimento do 239 

Colegiado perante as suas bases. O Sr. Leone Silva reiterou que tinha que 240 

lançar editais, tinha que fazer o que tinha que fazer, mas que ele não queria 241 

ser usado para dizer que havia uma participação, quando ela efetivamente 242 

não existia. Atentou que existia uma discussão pela internet que a Funarte 243 

também poderia estar usando, pedindo sugestões e jogando as coisas ali 244 

para serem avaliadas antes de elas acontecerem, pois apesar de terem 245 

poucas reuniões, todo mundo aqui estava constantemente se falando fosse 246 

por Skype, fosse por e-mail. Frisou que quanto ao Procultura, precisavam de 247 

uma posição porque o que o pessoal estava dizendo era que foi uma coisa 248 

meramente “politiqueira” porque chegou naquela época, lançou, houve 249 

inscrições e não se teve mais notícia nenhuma, ninguém ficou sabendo mais 250 

de nada. Atentou para o risco do descrédito nacional que corriam. O Sr. 251 

Antônio Gilberto ressaltou que o Procultura foi na gestão passada, e era 252 

um edital do MinC, com a Funarte só executando, então não era um filho 253 

direto da Funarte, o que complicou e dificultou algumas coisas. O Sr. 254 

Demétrio Nicolau observou que as representações regionais deveriam ser 255 

consultadas, mesmo que brevemente, mesmo que por Skype ou e-mail, pois 256 

a ideia era essa, eles iam para as reuniões, reverberavam em suas 257 

comunidades e voltavam com as suas colocações e a partir daí trabalhariam, 258 

executariam ou não. Frisou que, no momento, era muito complicado a 259 

Funarte fazer um edital público para ocupar a Cinelândia, pois ela não tinha 260 

nenhuma ingerência sobre. O Sr. Joaquim Rodrigues citou o ditado popular 261 

“o combinado não sai caro” e que não havia problema algum em parcelar 262 

desde que isso estivesse no edital. O Sr. Antônio Gilberto frisou que estava 263 

no edital até o percentual da parcela. O Sr. Joaquim Rodrigues ressaltou 264 

que em relação à reunião do teatro, por exemplo, também gostaria que 265 

acontecesse em outros lugares também e não em um ponto central para não 266 

centralizar o debate e para ter maior participação da sociedade civil nesse 267 

diálogo. O Sr. Márcio Silveira dos Santos comentou que outra inquietação 268 

do Colegiado era a ideia de fazer comissões do Colegiado para ir às reuniões 269 

que o MinC promoverá, sugeriu então comissões de três, quatro, cinco 270 
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pessoas que pudesse ter essa estrutura de aporte para fazer presença. 271 

Indagou sobre alguns programas e sobre a questão do Fundo para Cultura 272 

do Mercosul (FOCEM), ele indagou como que estava por parte do Ceacen, da 273 

Funarte com relação a esse fundo para que de tarde pudessem ter uma fala 274 

legal com o Sr. Américo e cobrar isso dele, cobrar as artes cênicas dentro 275 

dessa estrutura. O Sr. Antônio Gilberto respondeu que sobre os programas 276 

mencionados, a quadrienal de Praga já estava prevista desde a gestão 277 

passada, de quatro em quatro anos ela acontecia e a Funarte sempre 278 

entrava com o apoio. O Festival de Curitiba foi também um resto a pagar do 279 

ano passado, porque como ele aconteceu muito no início do ano, ele já 280 

estava “apalavrado” até um valor maior que não foi possível honrar com ele. 281 

Informou que o fato de ele ter o apoio do Itaú não invalidava a participação 282 

da Funarte, porque a Funarte, ao apoiar os festivais internacionais, ela 283 

estava fazendo isso em garantia da circulação da produção nacional dentro 284 

desses festivais. Frisou que com relação a questão do Mercosul, ele ainda 285 

não estava apto para responder, pois estava chegando e não conseguiu 286 

entrar ainda nesse assunto, porque o Iberescena também tomou muito 287 

esforço nesse sentido. O Sr. Leone Silva perguntou quanto à proposta de 288 

fazer os encontros serem regionalizados. O Sr. Demétrio Nicolau indagou o 289 

que havia sobre o Myriam Muniz, o Klauss Vianna e o Carequinha. O Sr. 290 

Leonardo Lessa indagou se os recursos disponíveis do orçamento da 291 

Funarte foram alocados nesses editais de ocupação. O Sr. Antônio Gilberto 292 

respondeu que foram alocados nos editais de ocupação, nas oficinas, e que 293 

mesmo que fosse um dinheiro do MinC, iriam executar Iberescena e 294 

ProCultura sem data ainda. Informou que o Prêmio Luso Brasileiro terá um 295 

custo muito baixo para eles, porque era só com a comissão de seleção, e que 296 

o custo maior esse ano do Prêmio era de Portugal. O Sr. Leonardo Lessa 297 

perguntou se dessa forma eles manteriam essa conquista de dotação 298 

orçamentária própria para os prêmios. O Sr. Antônio Gilberto respondeu 299 

que sim, mas reiterou que estavam numa batalha porque era um momento 300 

difícil de contingenciamento. Agradeceu a todos pelo diálogo e se colocou 301 

novamente à disposição para qualquer questão. A Sra. Maria Helena 302 
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Signorelli informou que o CNPC já aprovou o calendário de reuniões para o 303 

ano inteiro, devendo as próximas reuniões ordinárias serem realizadas nos 304 

mês de setembro, e que procurariam fechar as datas com bastante 305 

antecedência. Explicou que passaram a ter dois dias de reunião em função 306 

de uma decisão do Plenário do CNPC, em sua última reunião extraordinária, 307 

realizada nos dias quatro e cinco de maio. Ela explicou sobre toda a 308 

infraestrutura necessária para as reuniões e observou que o envio da pauta 309 

com antecedência já era um procedimento antes adotado, que por conta de 310 

todas as mudanças não aconteceu naquela reunião, mas garantiu que 311 

continuariam adotando o mesmo procedimento anterior para fechar as 312 

pautas das próximas reuniões e enviar a todos com antecedência. O Sr. 313 

Demétrio Nicolau registrou que as coisas ficavam sempre muito vagas 314 

para eles, mas que agora sabendo que podiam propor itens de pauta 315 

poderiam construir uma pauta mais sólida, o fariam. A Sra. Maria Helena 316 

Signorelli ressaltou que estavam à disposição e que poderiam mandar e-317 

mails para eles sempre que quisessem ou julgassem necessário. O Sr. 318 

Márcio Silveira dos Santos reverberou a possibilidade de haver uma 319 

reunião extraordinária do Colegiado, pois uma reunião a cada semestre era 320 

lamentável, e que por mais que tivessem uma rede virtual de conversa entre 321 

eles, às vezes ela não atendia as necessidades do encontro coletivo para se 322 

discutir e também estar junto do CNPC e da Funarte. A Sra. Maria Helena 323 

Signorelli lembrou que estavam num processo de contenção de gastos, mas 324 

que até regimentalmente o Colegiado poderia convocar sim uma reunião 325 

extraordinária. Sugeriu que se já tivessem algum encontro para acontecer, 326 

podiam aproveitar o lugar que algumas pessoas já estariam e convocar os 327 

demais se fosse possível, e que tudo dependia de uma análise de custos. O 328 

Sr. Joaquim Rodrigues perguntou se os grupos de trabalho eram formados 329 

pelo Conselho Nacional de Política Cultural e a Sra. Maria Helena 330 

Signorelli, por sua vez, explicou que eram formados pelos conselheiros do 331 

CNPC, e eram compostos por três representantes da sociedade civil e dois 332 

do Ministério da Cultura, por grupo, normalmente, mas que se precisasse de 333 

convidados, esse grupo poderia solicitar à assessoria desse convidado. O 334 
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Colegiado enfatizou a importância de que, como conquistado na gestão 335 

anterior, a Funarte mantivesse recursos diretos de seu orçamento para 336 

financiá-los e não dependesse da renúncia fiscal para o custeio desses 337 

programas estruturantes para o segmento. Após esclarecimentos finais, e 338 

devido ao adiantado da hora, neste momento a reunião foi interrompida 339 

para almoço dos participantes sendo a mesma reiniciada as 14h30. Os 340 

trabalhos foram retomados a partir da explanação do Sr. Rafael Oliveira, 341 

da Secretaria de Políticas Culturais, que apresentou a Secretaria, apresentou 342 

sua nova estrutura e iniciou sua explanação em torno do Plano Nacional de 343 

Cultura. VI - Apresentação: “Implementação do Plano Nacional de 344 

Cultura”: O Sr. Rafael Oliveira explicou qual a missão que o Sr. Sérgio 345 

Mamberti, Secretário da SPC, iria capitanear. Informou que a construção 346 

coletiva realizada nos últimos anos pelo Governo e pela sociedade, ela se 347 

tornava uma lei, e que agora ela trazia o desafio de transformar isso em 348 

realidade, a partir de sua implementação. Apresentou um breve histórico de 349 

como que se construiu o Plano Nacional de Cultura para que pudessem 350 

entender que papel que a sociedade tinha, segundo ele, agora nesse 351 

momento. Relatou que no entendimento do Ministério da Cultura o grande 352 

papel do Conselho e dos Colegiados agora estava diretamente relacionado 353 

com o Plano Nacional de Cultura. Lembrou que entre 2006 e 2007 ocorreu a 354 

etapa de diagnóstico e definição das diretrizes gerais, onde primeiro o 355 

Ministério se subsidiou de pesquisas, e transformou em diretrizes gerais do 356 

Plano Nacional de Cultura. Informou que de 2008 até 2010 o documento 357 

passou por um processo de reformulação, quando ele foi votado no 358 

Congresso Nacional e transformou-se então em lei. Ressaltou que estavam 359 

vivendo o que chamavam de etapa quatro, que seria a Etapa de 360 

implementação do Plano Nacional de Cultura que ocorrerá entre 2011 e 361 

2012. Explanou sobre os principais desafios que esta etapa apresentava e na 362 

continuidade, informou que iriam apresentar ao Conselho a metodologia de 363 

elaboração dessas metas e um cronograma que estabelecia todas as etapas 364 

que vão ser percorridas para que essas metas fossem publicadas. Relatou 365 

sobre a implementação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores 366 
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Culturais, o SNIIC, que era um sistema essencial para pensarem em metas e 367 

em monitoramento e avaliação do Plano. Explicou que com relação à 368 

regulamentação da lei, os principais pontos que precisavam ser 369 

regulamentados eram: um comitê executivo, e que este comitê era 370 

composto por representantes do Congresso Nacional, do Ministério da 371 

Cultura, do Conselho Nacional de Políticas Culturais, dos Colegiados 372 

Setoriais e dos entes federados que aderirem ao plano; e a adesão dos 373 

estados e municípios ao Plano. Informou que o Plano Plurianual estava em 374 

pleno processo de elaboração, inclusive com participação do Conselho 375 

Nacional de Políticas Culturais e que estavam fazendo um trabalho intenso 376 

dentro do Ministério de adequar o PPA dos próximos quatro anos ao PNC e 377 

às priorizações feitas pela II Conferência Nacional de Cultura. Frisou que o 378 

Ministério da Cultura tinha um desafio extra que era sair da lógica da 379 

setorialização para uma lógica transversal, pois o Ministério tinha nos 380 

últimos anos trabalhado com os seus PPA’s nas suas caixinhas setoriais e 381 

assim as coisas ficavam muito setorializadas. Observou que não 382 

conseguiriam construir o PPA ideal desses primeiros quatro anos, mas que 383 

ele era um primeiro passo para que conseguissem mudar a cultura de 384 

planejamento dentro do Ministério da Cultura. Relatou que o primeiro 385 

passo que deram na direção da construção das diretrizes foi assinar um 386 

termo de parceria com uma Oscip, sediada em São Paulo, chamada Instituto 387 

Via Pública, uma Oscip que tem uma expertise na área de monitoramento e 388 

avaliação de políticas públicas com uma série de trabalhos feitos tanto em 389 

prefeituras, governos estaduais e ministérios e que vão então aportar essa 390 

expertise aqui nesse trabalho junto com eles. Explicou como seria a 391 

construção de ações de consolidação do Plano Nacional de Cultura e sua 392 

governança colaborativa, inclusive com participação do Conselho e de 393 

outras instâncias, com um conjunto de metas que serão publicadas, mas 394 

antes serão validadas pelo Conselho Nacional de Políticas Culturais. Relatou 395 

que o Conselho Nacional de Políticas Culturais abriu esse ano dez grupos de 396 

trabalho para serem constituídos novos colegiados setoriais, vão ser mais 397 

novos dez colegiados até o final do ano. Informou que desejavam pela 398 
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perspectiva do Plano Nacional de Cultura fazer com que todos esses planos 399 

dialoguem com o Plano Nacional, e que esses planos possam ter suas metas 400 

construídas, seus sistemas de monitoramento e avaliação definidos, 401 

conforme reza o Item 2.2.1 do Plano Nacional de Cultura. Informou que vão 402 

produzir um guia orientador para que possa pelo menos pensar 403 

metodologicamente como devem ser feitos esses planos e que não vão 404 

interferir nos conteúdos, mas talvez propor uma forma. Relatou que até o 405 

dia quinze de agosto do corrente ano, vão apresentar uma primeira versão 406 

das metas estabelecidas dentro do Sistema MinC por meio de uma 407 

metodologia desenvolvida em conjunto com o Conselho,  uma consulta via 408 

plataforma digital, onde todos os colegiados serão convidados a participar 409 

dessa consulta durante um mês. Explicou que eles serão convidados a 410 

avaliarem se a proposta de metas e indicadores que estava sendo feita 411 

condizia com a realidade nos setores nos quais eles estão inseridos e com as 412 

realidades nas quais conviviam diariamente. Ressaltou que em vinte e seis 413 

de novembro próximo, irão validar com o Conselho e em dezembro 414 

publicarão as metas do Plano Nacional de Cultura. relatou ainda que 415 

estavam à disposição para dirimir quaisquer dúvidas sobre os planos 416 

setoriais, sobre o Plano Nacional ou sobre como que vai se dar essa 417 

participação. Agradeceu a todos. A Sra. Maria Helena Signorelli abriu 418 

inscrições para dúvidas ou esclarecimentos. O Sr. Joaquim Rodrigues 419 

perguntou quanto ao Sistema de Informações e Indicadores Culturais, se já 420 

estava sendo pensado justamente como seriam aportados os outros 421 

sistemas, municipais e estaduais, e suas informações. O Sr. Rafael Oliveira 422 

respondeu que o desenho que a coordenação responsável estava fazendo 423 

naquele momento era da construção de uma plataforma que permitisse que 424 

o trabalho todo com software pudesse buscar os padrões mais abertos 425 

possíveis de construção para que isso pudesse efetivamente dialogar com 426 

qualquer outro sistema. Sugeriu que os procurassem, pessoalmente o Sr. 427 

José Murilo que era o Coordenador-Geral de Cultura Digital, responsável 428 

pela implementação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores 429 

Culturais para esclarecer o que precisassem. O Sr. Joaquim Rodrigues 430 
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perguntou se então o software que estava sendo criado ele já tinha o 431 

pensamento de interligar e se ele seria disponibilizado para os municípios e 432 

estados. Observou que corriam o risco de que ele não fosse compatível com 433 

determinado município e talvez não valesse a pena todo o esforço. O Sr. 434 

Rafael Oliveira respondeu que na verdade não seria bem um software, e 435 

sim uma plataforma que permitisse a busca de informações em diversos 436 

sistemas com diversas linguagens. Observou que no momento, estavam 437 

mais preocupados em pensar uma metodologia de absorção dessas 438 

informações, porque elas vão mapear inclusive os institutos de pesquisa e 439 

que o Ministério era o papel indutor nesse processo e o sistema é 440 

fundamental para garantir o interesse dos gestores estaduais e municipais 441 

nesse processo. A Sra. Rosa Rasuck perguntou se o guia orientador para 442 

orientar os planos setoriais já existentes, seriam considerados e adequados 443 

ou readequados. O Sr. Rafael Oliveira respondeu que em seu entendimento 444 

e do Ministério, era de que esses documentos orientadores que foram 445 

construídos de forma bastante participativa pelos era um documento 446 

fundamental na orientação das políticas públicas do Ministério. Observou 447 

que o Ministério tinha o maior carinho e apreço por eles, mas eles deveriam 448 

extrapolar o espaço da esfera federal e chegar aos estados e municípios 449 

através dos conselheiros, por um movimento deles, da sociedade. 450 

Esclareceu que estavam pensando era em um documento orientador, o que 451 

não significava em hipótese alguma que eles não devessem esperar esse 452 

documento para fazer o movimento que achassem necessário ser feito. O Sr. 453 

Leonardo Lessa perguntou quais eram as penalidades no caso dos 454 

conselhos instituídos, estaduais ou municipais que não estavam em acordo 455 

com o Plano Nacional de Cultura. O Sr. Henrique Fontes reiterou se havia 456 

também uma ação instrutiva, estruturante, enfim, do Ministério em relação 457 

às secretarias para a formação desses conselhos com prazos. O Sr. Rafael 458 

Oliveira passou a palavra a Sra. Maria Helena Signorelli para responder, 459 

pois esses aspectos eram efetivamente da Secretaria de Articulação 460 

Institucional. Frisou que a construção desses planos vai acontecer por meio 461 

de uma articulação e que vai depender das demandas regionalizadas. A Sra. 462 
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Maria Helena Signorelli explicou que o que agora chamavam de 463 

cooperação federativa, antes era o protocolo de intenções em 2005, e 464 

informou que no guia que todos receberam tinha todos os passos que 465 

município ou o estado devia fazer para assinar o acordo de cooperação 466 

federativa e era nesse acordo que estava estabelecido quais os elementos, 467 

os instrumentos e as ações que o município ou o estado tinham que fazer e o 468 

que tinham que ter para fazer parte do Sistema Nacional de Cultura, entre 469 

eles o Conselho. Após os esclarecimentos devidamente feitos, o Sr. Paulo 470 

Ricardo Nascimento registrou que eles conseguiram via Fórum de Teatro 471 

na cidade de Belém, através da Comissão de Cultura da Câmara de 472 

Vereadores sensibilizar os outros setores e forçar o Executivo a abrir uma 473 

discussão com a sociedade civil, a muito custo. Relatou que aconteceria 474 

naquela semana ainda uma reunião de meio dia para estar discutindo esses 475 

elementos do Sistema dentro do município. Ressaltou que não entendeu 476 

ainda o que tinham que fazer quanto à adequação do Plano, porque quando 477 

receberam o plano da Câmara Setorial, imediatamente disponibilizaram nas 478 

redes para as bases, discutiram em reuniões, fizeram assembleias, 479 

levantaram algumas propostas, e que depois na Pré-Conferência saíram 480 

com um plano e passaram o ano passado adequando aos eixos o plano. O Sr. 481 

Vitor Hugo Samudio perguntou que o Conselho já tinha conhecimento dos 482 

planos que já existiam e que já estavam “rolando” pelo país e se já viram 483 

isso o que acharam, como era que estava a questão de alguns planos terem 484 

sido aprovados e sancionados antes do plano municipal. O Sr. Rafael 485 

Oliveira observou que quando se pensa em sistema, para ele funcionar 486 

precisa ter três elementos, primeiro, que haja um conselho paritário, ou 487 

seja, que a sociedade junto com o Governo possam pensar em políticas para 488 

a cultura; segundo que exista um sistema de financiamento direto, um fundo 489 

e em terceiro, que que a disponibilização do recurso ocorra por meio de um 490 

planejamento, um plano. Frisou que o que tem que ser pensado era a 491 

necessidade, guardada a autonomia dos entes federados, de que o Governo 492 

Federal disponibilizasse um recurso para aquele ente, e que esse ente 493 

estivesse preparado para pensar em conjunto com a sociedade. Observou 494 
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que em hipótese alguma estavam impondo agora uma nova visão de cultura 495 

no país ou mesmo a imposição de que se constituíssem novos planos porque 496 

agora existia um plano nacional. Esclareceu que o Plano Nacional estava no 497 

tempo em que o Governo Federal teve de construir esse plano, que os 498 

estaduais foram construídos e serão revistos e que os municipais que já 499 

foram construídos também serão revistos, era um processo dinâmico. 500 

Comentou que o acordo de cooperação coletiva era adequação, portanto, de 501 

o município já possui um plano, em hipótese alguma ele tem que alterar 502 

plano para participar do sistema, o que ele precisaria era se adequar e que 503 

isso também não era um problema. A Sra. Virgínia Menezes questionou 504 

sobre o Conselho não ser deliberativo e sim ser consultivo. Relatou que o 505 

CNPC não era deliberativo e que, o que ele tinha de autonomia que poderia 506 

se aproximar, foi transformado, que foi o decreto que caiu e assim ele ficou 507 

ainda mais consultivo. Comentou que todos sabiam que ele passou por uma 508 

transformação onde saiu a parte em que opinavam na distribuição regional 509 

de recursos, que era um aspecto deliberativo do CNPC, e que tinham que ver 510 

era que o marco regulatório ele se dava de forma integrada. Frisou que era 511 

na PEC 150 que ia aparecer essa figura de transmissão de recursos fundo a 512 

fundo e que, de alguma maneira, enquadrava os entes federativos, no caso o 513 

estado e município a terem a democratização dos conselhos. Observou que 514 

no trabalho que o CNPC fez de democratização dos conselhos, era uma das 515 

respostas, a qualificação do controle social. Frisou que tinham que pensar 516 

nesse investimento e que a parte do controle social era um braço que 517 

precisava ser qualificado e capacitado. A Sra. Maria Helena Signorelli 518 

afirmou que essa era a proposta e lembrou que também já tinham que 519 

começar a construir a III Conferência Nacional de Cultura, que aconteceria 520 

em 2013, e observou que todo o processo que antecedia - as conferências 521 

estaduais e municipais - já os deixaria num outro patamar de discussão. 522 

Registrou que já estavam recebendo adesão de vários estados e municípios 523 

ao Sistema, que assinaram o acordo de cooperação federativa, e estavam 524 

recebendo também já as demandas dos municípios para orientá-los na 525 

construção também das pré-conferências. O Sr. Rafael Oliveira se despediu 526 
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e agradeceu a atenção de todos e reafirmou seus contatos se colocando à 527 

disposição para o que o Colegiado precisasse. A Sra. Maria Helena 528 

Signorelli ressaltou que o texto substitutivo à PEC nº 416, de autoria do 529 

deputado Paulo Rubens Santiago, foi aprovado por unanimidade pela 530 

Comissão Especial em 14/04/2010, aguardando votação em dois turnos, 531 

pois tinha que ter um interstício de cinco sessões nesses dois turnos, no 532 

Plenário da Câmara dos Deputados. Comentou que no Senado Federal vai 533 

ser submetida à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 534 

e posteriormente ao Plenário, onde também deverá ser votada em dois 535 

turnos. Caso sofra alteração no Senado, retornará à Câmara para aprovação 536 

das emendas do Senado, para ser aprovada era necessário ter os votos de 537 

3/5 dos deputados e de 3/5 dos senadores. Frisou que por isso que tinham 538 

também no Conselho uma comissão temática que de acompanhamento do 539 

Sistema Nacional de Cultura. Após os esclarecimentos finais, naquele 540 

momento e nada mais havendo a ser deliberado, a Sra. Maria Helena 541 

Signorelli agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente 542 

reunião. No segundo dia de atividades, na presença dos (as) senhores (as): 543 

Sr. Carlos Henrique Lisboa Fontes (Região Nordeste), Sr. Demétrio 544 

Nicolau (Produção e Difusão); Sr. Elcias Villar (Região Norte); Sr. 545 

Guilherme Alves Carvalho (Região Centro-Oeste), Sr. Jandeivid Moura 546 

(Formação e Memória); Sr. Joaquim Rodrigues (Região Sul); Sr. Lenine 547 

Alencar (Produção e Difusão); Sr. Leonardo Lessa (Criação e Pesquisa), Sr. 548 

Márcio Silveira dos Santos (Formação e Memória); Sr. Paulo Ricardo 549 

Nascimento (Criação e Pesquisa); Sra. Rosa Rasuck (Região Sudeste); Sra. 550 

Virgínia Menezes (Formação e Memória) e do Sr. Vitor Hugo Samudio 551 

Delassierra Britez (Criação e Pesquisa): os conselheiros foram destinados 552 

a apreciar a seguinte pauta: VII - Informes Gerais e Debates; VIII - 553 

Encaminhamentos, informes e breves comunicações. Os trabalhos foram 554 

retomados a partir da explanação da Sra. Maria Helena Signorelli que 555 

iniciou a sessão e abriu a palavra ao Colegiado. O Sr. Demétrio Nicolau 556 

relatou que a instrução do Ministério relativa à composição do próximo 557 

Colegiado deveria ser alterada e ter representantes de todas as regiões e 558 
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ressaltou o incômodo do Sr. Henrique em ficar como representante do 559 

Nordeste. O Sr. Henrique Fontes observou que seu incomodo na verdade 560 

era um pedido de transformação na representatividade regional. O Sr. 561 

Demétrio Nicolau frisou que eram três representantes nas regiões Norte e 562 

Nordeste e o Sr. Henrique Fontes observou que assim eles se articulariam 563 

para dar conta da região. A Sra. Maria Helena Signorelli esclareceu que as 564 

três identificações tinham a ver com a atuação de cada um e lembrou que 565 

em 2003, na gestão, do Ministro Gilberto Gil, estabeleceu-se que seriam três 566 

as dimensões dos elos da cultura: simbólica, econômica e cidadã, e que a 567 

partir dai se constituiu o colegiado e seus grupos. Ressaltou que estava 568 

coordenando a pré-conferência de Livro e Leitura e que os representantes 569 

foram escolhidos por área de atuação. A Sra. Rosa Rasuck mencionou que 570 

no teatro queriam três representantes por região e que o Sr. Marcelo na 571 

época sugeriu que eles escolhessem três de cada região e depois fossem se 572 

identificando com esses eixos. A Sra. Maria Helena Signorelli lembrou que 573 

de alguma forma todos participaram da discussão e da definição. O Sr. 574 

Leonardo Lessa relatou sobre a importância dos eixos e sobre as divisões 575 

regionais. A Sra. Maria Helena Signorelli questionou a definição do eixo de 576 

produção e as discussões seguiram com o Sr. Demétrio Nicolau, que por sua 577 

vez, ressaltou que colocaram um elemento só como representante da região 578 

e que não era uma verdade interna. A Sra. Maria Helena Signorelli voltou a 579 

ressaltar e a questionar quem teria participado da votação dos segmentos, e 580 

que não foi o Ministério da Cultura quem definiu sozinho os três segmentos. 581 

O Sr. Leonardo Lessa frisou que a natureza do setorial, se híbrida ou 582 

multidisciplinar, acabava gerando um pouco de confusão mesmo. O Sr. 583 

Guilherme Alves Carvalho considerou estranho que ocupassem um espaço 584 

que não servia para muita coisa, que as discussões fossem bem genéricas, 585 

não fossem específicas. A Sra. Maria Helena Signorelli esclareceu a 586 

importância de que cada grupo, cada especialista refletisse na sua área para 587 

que fossem criadas contribuições e frisou que esse era o real sentido das 588 

dimensões mencionadas. Ela sugeriu que pautassem para a próxima reunião 589 

para discutissem esse assunto. O Sr. Henrique Fontes concordou e reiterou 590 
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que deviam pensar formas de articulação entre o Ministério e as regiões. O 591 

Sr. Guilherme Alves Carvalho sugeriu agregar ao Regimento para que a 592 

representatividade fosse garantida. A Sra. Virgínia Menezes lembrou da 593 

importância da consulta que o MEC fez ao Minc e da contribuição das 594 

pessoas. A Sra. Heloísa Vinadé ressaltou a importância dos Ministérios 595 

trabalharem juntos e do aspecto formal de se adequar os eixos. O Sr. 596 

Demétrio Nicolau acrescentou a importância de que outros Colegiados 597 

tenham uma necessidade mais premente dessa divisão. A Sra. Maria 598 

Helena Signorelli solicitou encaminhamento para que outros pontos 599 

pudessem ser analisados, e que uma lista com os nomes dos representantes 600 

das regiões e das áreas fosse organizada. O Sr. Henrique Fontes esclareceu 601 

que eram três áreas e três representantes: Formação e Memória, Produção e 602 

Difusão e Criação e Pesquisa e questionou se o que estava sendo proposto 603 

era que os três passassem a ser os representantes da região Nordeste. A Sra. 604 

Maria Helena Signorelli respondeu que não e explicou que a eleição feita 605 

nos Estados era registrada, pois era uma decisão da Pré-Conferência e era 606 

regimental. O Sr. Demétrio Nicolau afirmou que não estavam querendo 607 

mudar nada, que a intenção era de terem certamente três de cada região e 608 

quem os representaria na Plenária, e que todo mundo tivesse sua 609 

identificação. A Sra. Maria Helena Signorelli confirmou que por parte do 610 

CNPC nada precisaria ser mudado. O Sr. Henrique Fontes sugeriu que se 611 

abrisse a discussão dessa representatividade regional, pois ela precisava 612 

estar garantida em função da interação com o Minc. A Sra. Maria Helena 613 

Signorelli concordou. O Sr. Joaquim Rodrigues ressaltou a necessidade de 614 

que a discussão fluísse e solicitou mais esclarecimentos. A Sra. Maria 615 

Helena Signorelli propôs que no próximo Colegiado se colocaria a região 616 

de cada um, identificando, inclusive os eleitos. O Sr. Demétrio Nicolau 617 

acrescentou que no caso dos que eram só representantes, como o Elcias, 618 

Henrique e a Rosa, acrescentaria a área que eles iriam determinar e 619 

garantiriam três por região. A Sra. Maria Helena Signorelli indagou se 620 

todos queriam encaminhar essa garantia. A Sra. Rosa Rasuck concordou e 621 

lembrou do acordo com o Sr. Marcelo Veiga feito na época. A Sra. Maria 622 
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Helena Signorelli sugeriu que fosse colocado como pauta da próxima 623 

reunião, lembrou que seria verificado em função das normas para 624 

constituição dos Colegiados, que elas foram emitidas e no próprio 625 

Regimento já estaria previsto isso, que os Colegiados se constituiriam 626 

também de acordo com normas do Ministério da Cultura. O Sr. Leonardo 627 

Lessa avisou que estava no Regimento, só que de uma forma bastante 628 

genérica e citou o mesmo: “A representação da sociedade civil deverá 629 

contemplar as cinco macrorregiões do país e as seguintes áreas relacionadas 630 

ao teatro: 1. Formação e Memória, 2. Criação e Pesquisa, 3. Produção e 631 

Difusão.” Lembrou a todos que não havia uma divisão e que nem deveria ter 632 

e esclareceu que o Regimento não dizia que precisava ser três por área e 633 

três por macrorregião ou um por macrorregião. A Sra. Maria Helena 634 

Signorelli confirmou que era o Regimento da Pré-Conferência. O Sr. 635 

Leonardo Lessa entendeu que da forma como estava no Regimento não 636 

seria uma proposta de alteração regimental, e sim uma alteração no formato 637 

de eleição, desde que se mantivessem as cinco macrorregiões. A Sra. Maria 638 

Helena Signorelli falou que na verdade a eleição não estaria prevista no 639 

Regimento do Colegiado. O Sr. Leonardo Lessa sugeriu deixar como 640 

indicativo registrado de que não houvesse esse tipo de limitação na eleição, 641 

cinco pessoas por macrorregião e seus suplentes e três de cada eixo. A Sra. 642 

Maria Helena Signorelli avisou que teria de consultar a Consultoria 643 

Jurídica, porque provavelmente essas normas dos Colegiados podiam estar 644 

ligadas a alguma norma superior. Registrou o desejo de que fosse feita uma 645 

reunião extraordinária. O Sr. Demétrio Nicolau novamente solicitou a 646 

garantia de três representantes por região na composição. A Sra. Maria 647 

Helena Signorelli ficou de pesquisar uma forma para encaminhar a 648 

solicitação dessa garantia já que estava sendo unanimidade. Leu o artigo 649 

13º, do Regimento Interno do CNPC e esclareceu que as dúvidas surgidas na 650 

aplicação do Regimento seriam solucionadas pelo Plenário. Leu ainda que 651 

“Observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares 652 

relativas ao funcionamento do Colegiado de Teatro e a ordem dos trabalhos”. 653 

Continuou no Artigo 14º onde deixava claro que “O presente Regimento 654 
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poderá ser alterado mediante proposta do Plenário, com aprovação de dois 655 

terços dos membros do Colegiado”. Confirmou que seria verificado através de 656 

consulta jurídica o que seria possível diante da solicitação do Colegiado. 657 

Sugeriu que votassem para manter registrado em ata e após a votação, foi 658 

aprovado por unanimidade. A Sra. Rosa Rasuck questionou em relação aos 659 

conselhos municipais e estaduais, o que é que o Ministério teria em relação 660 

a essa solidificação e a capacitação dos conselheiros por ter ouvido esta 661 

informação no Espírito Santo e que muito tristemente, ainda comentam que 662 

muitos conselheiros ainda vão para o conselho para poder ser convocados, 663 

serem beneficiados por leis de incentivo ou por contratações 664 

principalmente do município. O Sr. Elcias Villar complementou que no seu 665 

Estado, eles criaram projeto de lei em que eles simplesmente eliminaram a 666 

setorial e se o MinC estaria trabalhando em relação a isso. A Sra. Maria 667 

Helena Signorelli esclareceu que existia um projeto dentro da SAI de 668 

acompanhamento e das adesões, da implantação do Sistema Nacional de 669 

Cultura e que ela acreditava que isso iria para outra Coordenação que foi 670 

criada, que era a de apoio à implantação dos planos estaduais e municipais, 671 

aos conselhos, os elementos que constituem o sistema, ou seja, uma 672 

Coordenação específica e que não sabia quando iria começar. O Sr. 673 

Leonardo Lessa comentou que o prefeito de Belo Horizonte havia assinado 674 

um decreto sugerindo a necessidade de haver colegiados e câmaras 675 

técnicas, mesmo isso não tendo valor de lei, de obrigatoriedade ficou como 676 

indicativo. A Sra. Maria Helena Signorelli apoiou dizendo que isso era da 677 

discussão do município, do estado, da sociedade junto com o poder público. 678 

O Sr. Paulo Ricardo Nascimento declarou que acreditava na necessidade 679 

dos conselhos precisarem se modernizar no país inteiro, que a informação 680 

de Belo Horizonte era um dado importante pra isso. O Sr. Leonardo Lessa 681 

voltou ao assunto para relatar que houve recentemente uma mobilização 682 

muito grande para alterar o decreto que regulamentava a eleição do 683 

conselho. Explicou que lá a eleição era através das entidades e através dos 684 

seus representantes legais e que cada conselheiro seria eleito pelas 685 

entidades juridicamente constituídas que indicavam. Declarou que o 686 
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decreto publicado no dia dezenove permitia que todos os cidadãos com 687 

atuação comprovada na área cultural de pelo menos dois anos podiam se 688 

candidatar e ser eleitos conselheiros, o que não excluía as entidades do 689 

processo, mas não privilegiava e não limitava também só as entidades do 690 

direito ao acesso ao conselho. O Sr. Paulo Ricardo Nascimento lembrou 691 

que existiam alguns conselhos que inclusive tinham como representantes 692 

usuários da cultura e não só exatamente artistas, pessoas dos setores 693 

culturais. O Sr. Leonardo Lessa confirmou ser o caso de Belo Horizonte 694 

também e informou que lá tinham nove cadeiras que eram para 695 

representantes regionais, quinze membros, seis do segmento cultural e 696 

nove das regiões administrativas do município eleitos em cada regional em 697 

assembleia. Esclareceu ainda que qualquer cidadão podia votar e os 698 

candidatos tinham que ter atuação na área cultural, mesmo que fosse como 699 

consumidores. A Sra. Maria Helena Signorelli observou que no Conselho 700 

de Recife também tinha representantes das regionais. O Sr. Leonardo Lessa 701 

considerou o Conselho de Recife um modelo. A Sra. Maria Helena 702 

Signorelli mencionou que uma discussão podia levar de dois anos a três 703 

anos para que fosse se modernizando. Relatou que as indicações dentro do 704 

Sistema Nacional de Cultura aconteciam dessa forma. Contou sobre um 705 

telefonema de uma gestora pública solicitando orientação dentro dos 706 

termos do Sistema Nacional de Cultura, pois conseguiu assinar um acordo 707 

onde ela foi designada para conduzir a conferência estadual, coordenar a 708 

conferência estadual e a criação do fundo. O Sr. Guilherme Alves Carvalho 709 

sugeriu que de repente se pudessem como setorial, encaminhassem uma 710 

moção de aplauso para esse tipo de formação de conselho e encaminhasse 711 

uma determinação, um encaminhamento para a reunião do Conselho 712 

Nacional para que eles estabelecessem um modelo de conselho ideal como 713 

exemplo para o país, um modelo que viesse do Ministério da Cultura. A Sra. 714 

Maria Helena Signorelli ficou de encaminhar proposta e perguntou se os 715 

membros queriam a reunião conjunta com o circo para poder avisá-los. O 716 

Sr. Leonardo Lessa propôs que fosse ao meio dia. A Sra. Maria Helena 717 

Signorelli propôs discutir o ponto que o Sr. Alexandre colocou e tentou 718 
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definir o horário 11h45min para a reunião com o Circo. O Sr. Leonardo 719 

Lessa solicitou que chamasse o Deputado Tiririca e perguntou ao plenário 720 

se todos deveriam participar da reunião. O Sr. Vitor Hugo Samudio achou 721 

que seria interessante por ele estar na frente parlamentar. Neste momento, 722 

os Colegiados de Teatro e Circo se juntaram na mesma sala. A Sra. Maria 723 

Helena Signorelli pediu que fosse registrado em ata o encontro do Teatro 724 

com o Circo. A Sra. Alice Viveiros de Castro solicitou que a Sra. Maria 725 

Helena Signorelli presidisse e coordenasse. A Sra. Maria Helena Signorelli 726 

perguntou quem começaria e se queriam que fossem abertas inscrições ou 727 

se seria um bate papo. Pediu a Alice que começasse.  A Sra. Alice Viveiros 728 

de Castro explanou sobre a oportunidade do encontro de estarem lado a 729 

lado, e da importância de firmarem algumas coisas em comum, ou até de 730 

perceberem coisas que não eram comuns. Falou da vontade de criar um 731 

prêmio também para o Circo e da diversidade que envolvia cada segmento, 732 

das discussões da lei feita pelos grupos de forma generalizada. O Sr. 733 

Demétrio Nicolau solicitou que tentassem organizar as coisas e já afirmou 734 

que em relação ao Procultura, o Colegiado de Teatro estava de acordo, e que 735 

no caso da Lei do Circo também estavam a favor. Lembrou que o Prêmio 736 

Teatro Brasileiro foi um trabalho de uns oito anos que começou a ser 737 

discutido inclusive na Câmara Setorial de Teatro, que houve uma solicitação 738 

de se fazer uma espécie de Myriam Muniz ampliado, em forma de lei para 739 

ser garantido todo ano. Ressaltou a preocupação com o que as modificações 740 

neste momento causariam no Procultura, porque existiam lobbies de várias 741 

direções e que teriam muita gente querendo muitas coisas. A preocupação 742 

que o Sr. Demétrio ressaltou era que estava tramitando no Congresso sem 743 

problemas e que o interessante seria deixar quieto. A Sra. Virgínia 744 

Menezes lembrou que o Sr. Roberto Peixe, no Conselho, colocou na reunião 745 

extraordinária que o CNPC deveria melhorar o projeto de lei, e que o Sr. 746 

Pedro Eugênio, como relator estaria se comprometendo com pelo menos 747 

cinco modificações que iriam do MinC via CNPC.  A Sra. Alice Viveiros de 748 

Castro questionou se haveria outra lei além do Artigo 60 que instituía o 749 

prêmio para o teatro brasileiro. O Sr. Leonardo Lessa esclareceu que esse 750 
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processo se iniciou num único anteprojeto de lei chamado Prêmio Teatro 751 

Brasileiro e que, com a discussão do Procultura e a reformulação da lei 752 

Rouanet, este prêmio foi incorporado ao ProCultura, tendo força de lei e que 753 

a lei seria o Procultura, complementou declarando apoio ao prêmio do Circo 754 

e aos outros. A Sra. Virgínia Menezes ressaltou a preocupação com as 755 

estratégias do Governo em relação ao corte de gasto e também da 756 

necessidade de preservar a interlocução com o MinC. Chamou a atenção 757 

paro o fato de que seria importante mexer nas leis ou no Artigo 14º que 758 

instituía no Procultura os fundos setoriais. A Sra. Alice Viveiros de Castro 759 

perguntou sobre os fundos. O Sr. Demétrio Nicolau respondeu que hoje 760 

eram nove fundos hoje e seriam criados mais dez. O Colegiado reforçou a 761 

importância de que tanto o governo federal como os estaduais e municipais 762 

devem se articular melhor em relação à formação, capacitação e 763 

reorganização dos conselhos existentes e a criação de novos em 764 

consonância com o Sistema Nacional de Cultura. Ressaltaram ainda, a 765 

necessidade de orientação direta do MinC aos estados e municípios para a 766 

implementação de seus Conselhos e para a elaboração dos planos 767 

territoriais de cultura. Após deliberações, o Colegiado Setorial de Teatro 768 

enfatizou a importância da manutenção do Prêmio Teatro Brasileiro na Lei, 769 

uma conquista histórica do segmento que debateu o tema por quase oito 770 

anos em diversos fóruns nacionais, dentre eles a Câmara Setorial de Teatro 771 

e o Movimento Redemoinho. O Sr. Fabiano Lima passou a informação de 772 

que houve uma confusão entre os normativos, que o plano era uma lei que 773 

já foi votada e que já estava em vigência. O Procultura era uma lei que 774 

estava em tramitação e que a relação entre as duas era de nível conceitual, 775 

elas tinham uma interação, mas eram tramitações distintas. A Sra. Alice 776 

Viveiros de Castro relatou que de fato existiam outras possibilidades, as 777 

coisas não paravam ali e que pelo o que ela vinha acompanhando, os 778 

colegiados que ainda não estavam formados, eles estavam num processo 779 

ainda muito lento. Propôs que combinassem uma pauta para uma maior 780 

discussão sobre os temas. A Sra. Virgínia Menezes propôs que, como a 781 

discussão estava prevista para as 14h00 do primeiro dia de reunião e o 782 
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resultado do grupo de trabalho da Lei de Direitos Autorais estava previsto 783 

para a manhã seguinte, que de antemão tentassem aprovar uma permuta. A 784 

Sra. Maria Helena Signorelli considerou que seria muito complicado e 785 

informou que fizeram uma avaliação do Procultura e que o grupo se 786 

organizou de forma a terminar o relatório na próxima sexta-feira para que 787 

fosse enviado para os conselheiros. Nesse momento, a Sra. Maria Helena 788 

ressaltou a chegada do Deputado Federal e humorista Francisco Everardo 789 

Oliveira Silva (Tiririca), integrante da Comissão de Educação e Cultura da 790 

Câmara dos Deputados. A Sra. Alice Viveiros de Castro deu boas vindas ao 791 

deputado e ressaltou que vinham acompanhando o seu trabalho já nesse 792 

início de mandato com muito carinho e vendo a sua participação na frente 793 

parlamentar mista de cultura. Explicou ao deputado que naquele momento 794 

estavam exatamente discutindo algumas questões em relação à lei do 795 

Procultura, que passaria depois para votação. O Exmo. Deputado Federal 796 

Tiririca relatou que como artista circense ficava muito feliz em estar na 797 

frente na Cultura, e que estavam trabalhando com projeto justamente para 798 

o pessoal do circo. Frisou que poderiam contar com a qualquer momento, a 799 

qualquer hora, pois estavam juntos nessa luta. Mostrou-se acessível aos 800 

colegiados e a esse tipo de representação. A Sra. Alice Viveiros de Castro 801 

observou que seria muito interessante que as pessoas sempre que 802 

pudessem, participassem também, acompanhassem as reuniões do 803 

Conselho porque elas eram abertas, para entender um pouco essa dinâmica 804 

que não era moleza. Após deliberações ficou definido que na pauta ficaria a 805 

discussão do Procultura no dia sete, período da tarde e Direitos Autorais no 806 

dia oito pela manhã, considerando que o Procultura já estava em tramitação 807 

no Congresso e a Lei de Direitos Autorais ainda não. Ficou acertado também 808 

que todos na reunião estariam com computadores e com internet. Na 809 

continuidade, o Sr. Jandeivid Moura apresentou uma proposta de moção 810 

de aplauso para a experiência do Conselho de Belo Horizonte e para os 811 

conselhos também que seguiam esse modelo. Sugeriu também que 812 

encaminhassem uma recomendação para o Conselho Nacional para que 813 

fosse feito um tipo de exemplo de conselho ideal, um modelo para que fosse 814 
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ser seguido pelos Conselhos que seriam formados dali para frente. O Sr. 815 

Leonardo Lessa também propôs que eles encaminhassem via Colegiado 816 

Setorial de Teatro ao CNPC essa recomendação e que essa recomendação 817 

fosse feita de que a discussão da implementação dos conselhos fosse através 818 

da participação democrática. O Sr. Joaquim Rodrigues observou a 819 

importância de que fosse feito minimamente a comunicação através dos 820 

estados, a recomendação de que isso fosse repassado para os municípios 821 

para que minimamente garantissem que essa comunicação chegasse 822 

àqueles que estavam ainda construindo seu processo. A Sra. Maria Helena 823 

Signorelli frisou que já existia uma Coordenação Geral do Sistema Nacional 824 

de Cultura dentro da Secretaria de Articulação Institucional que estava 825 

fazendo isso e que se o Colegiado quisesse, ela poderia pedir um relatório 826 

do trabalho que estava sendo feito. Observou que estavam crescendo a cada 827 

dia, mas que ainda tinham uma demanda imensa com uma equipe ainda 828 

pequena, e frisou que a SAI estava se reestruturando para dar conta de 829 

todas as demandas. Nesse sentido, foram redigidas duas recomendações, 830 

uma sobre a divulgação no site do MinC de quais Conselhos já existentes 831 

estavam em consonância com o Sistema Nacional de Cultura e outra sobre a 832 

importância de que os estados e municípios realizassem consultas públicas 833 

antes da implementação e eleição de seus Conselhos. Os conselheiros 834 

solicitaram que fossem identificados pelos nomes artísticos e a Sra. Maria 835 

Helena Signorelli garantiu que isso seria feito. O Sr. Márcio Silveira dos 836 

Santos relatou que tendo em vista que o cronograma anual de um encontro 837 

por semestre estava proposto ou aprovado no CNPC, somente teriam o 838 

próximo em setembro e que por isso, o Colegiado solicitava uma reunião 839 

extraordinária, de preferência que fosse no final de julho, início de agosto. O 840 

Sr. Leonardo Lessa perguntou quais eram os trâmites técnicos e 841 

burocráticos para que solicitasse formalmente a reunião extraordinária e 842 

quanto tempo o CNPC levaria para responder. A Sra. Maria Helena 843 

Signorelli citou o Art.6º, qual seja: “Art. 6º As reuniões ordinárias do 844 

Colegiado Setorial de Teatro serão semestrais, podendo ter sua periodicidade 845 

elevada, excepcionalmente, em razão de Plano de Trabalho apresentado e 846 
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aprovado pela Coordenação-Geral do CNPC. Parágrafo único. O Presidente do 847 

Colegiado Setorial de Teatro poderá convocar extraordinariamente o 848 

colegiado, a qualquer tempo”. Ela ressaltou que o Regimento não falava em 849 

prazo para responder e nada disso, então seria apresentar o plano de 850 

trabalho e ser aprovado ou não pela Coordenação. Sugeriu a possibilidade 851 

dessa reunião não ser presencial, mas sim virtual, na forma como foi feita no 852 

Colegiado de Literatura, Livro e Leitura. O Sr. Guilherme Alves Carvalho e 853 

o Sr. Vitor Hugo Samudio ressaltaram a extrema importância de se tentar 854 

fazer com que as reuniões de artes cênicas fossem simultâneas. A Sra. Maria 855 

Helena Signorelli explicou o procedimentos das atas. A Sra. Virgínia 856 

Menezes solicitou esclarecimento sobre a área restrita do site. Após 857 

esclarecimentos, o Sr. Lenine Alencar ressaltou que não retirar o Prêmio 858 

Teatro Brasileiro era a garantia de conquistas futuras para eles com relação 859 

ao prêmio do circo. O Sr. Guilherme Alves Carvalho ressaltou que não era 860 

uma posição do Colegiado também, mas sim uma posição da Sra. Maria 861 

Alice. O Sr. Leonardo Lessa complementou que também achava importante 862 

reconhecer essa luta e essa mobilização histórica do segmento do teatro, 863 

assim, ter todo o histórico, caso ele fosse necessário ressaltar o porquê era 864 

que isso chegou no Procultura. Frisou que ele não conhecia o histórico do 865 

prêmio da Dança, e que para ele foi uma novidade a inclusão dele a partir do 866 

substitutivo, mas que a história deles, eles tinham que conhecer bem para 867 

que num determinado momento essas coisas fossem ser pesadas e aí 868 

saberiam o que tinham por trás de toda essa conquista. Nesse momento, a 869 

reunião foi interrompida para almoço dos conselheiros, sendo retomada às 870 

14h00. A Sra. Maria Helena Signorelli retomou os trabalhos informando 871 

que eles tinham que aprovar as recomendações sugeridas na parte da 872 

manhã e que depois retomariam a discussão de outros assuntos em geral, 873 

com a presença do Diretor do Centro de Artes Cênicas, Antônio Gilberto. O 874 

Sr. Márcio Silveira dos Santos apresentou a carta em nome dos colegiados 875 

de artes cênicas que apresentariam na próxima reunião do CNPC para que o 876 

Conselho endossasse e depois, entregariam para o Presidente da Funarte 877 

Antônio Grassi, sobre a questão da inclusão no Fundo. Após deliberações e 878 
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sugestões para a carta, ficou aprovada a redação final, qual segue: 879 

“Excelentíssimo Sr. Presidente, considerando que o Fundo Mercosul Cultural 880 

tem por objetivo financiar projetos e  programas que fomentem a criação, 881 

circulação, promoção, proteção e difusão dos bens, serviços e da diversidade 882 

das expressões culturais que efetivamente contribuam para o fortalecimento 883 

do processo de integração da região, viemos, através desta, solicitar a 884 

inclusão das Artes Cênicas entre as áreas contempladas no Fundo Mercosul 885 

Cultural. Tendo em vista que as artes cênicas, segmento que abarca 886 

principalmente as linguagens do teatro, o circo e dança, promove há décadas 887 

o intercâmbio cultural entre os países do bloco do Mercosul, em grande parte 888 

de maneira informal. Sendo contemplada com esta inclusão junto ao Fundo 889 

Mercosul Cultural, o segmento poderá ter um aporte maior em suas ações, 890 

proporcionando assim o trabalho continuado para o desenvolvimento dos 891 

países desta região. Atenciosamente, Membros do Colegiado Setorial de 892 

Teatro/CNPC”. O Sr. Leonardo Lessa frisou que para, além disso, essa carta 893 

deveria se tornar uma moção de recomendação também do Colegiado 894 

Setorial de Teatro. Ressaltou que queriam uma recomendação à Ministra. O 895 

Sr. Paulo Ricardo Nascimento apresentou a primeira proposta de 896 

recomendação, qual seja: “Recomenda a divulgação no site do Ministério da 897 

Cultura a relação dos Conselhos territoriais de políticas culturais que já 898 

estejam de acordo com o SNC. O Colegiado Setorial de Teatro, reunido em 899 

Sessão Ordinária, nos dias 31de maio e 1º de junho de 2011, e no uso das 900 

competências que lhe são conferidas pelo Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 901 

2005, alterado pelo Decreto nº 6.973/2009, tendo em vista o disposto em seu 902 

Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 48, de 28 de abril de 2010 e: 903 

Considerando a necessidade da modernização regulamentar de alguns 904 

Conselhos de Políticas Culturais já existentes em vários municípios e estados 905 

brasileiros e a criação de novos conselhos para a implementação dos sistemas 906 

territoriais de cultura; RECOMENDA ao Ministério da Cultura do Brasil que 907 

divulgue em seu site para consulta pública, de maneira permanente e 908 

atualizada, a relação dos Conselhos Estaduais e Municipais de Cultura, que já 909 

estejam de acordo com o Sistema Nacional de Cultura”. A Sra. Maria Helena 910 
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Signorelli colocou a recomendação em votação e a mesma foi aprovada por 911 

unanimidade. O Sr. Leonardo Lessa apresentou a segunda recomendação, e 912 

a Sra. Maria Helena Signorelli colocou a recomendação em votação, sendo 913 

a mesma aprovada por unanimidade com as alterações propostas, 914 

conforme: “Recomenda ao Ministério da Cultura que, em visitas oficias aos 915 

Entes Federados e respectivos municípios, apresente aos gestores públicos de 916 

cultura os representantes dos colegiados setoriais de sua respectiva 917 

localidade e que os mesmos sejam convocados oficialmente para 918 

compromissos do interesse desses segmentos nesta agenda. O Colegiado 919 

Setorial de Teatro, reunido em Sessão Ordinária, nos dias 31 de maio e 1º de 920 

junho de 2011, e no uso das competências que lhe são conferidas pelo Decreto 921 

nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973/2009, tendo 922 

em vista o disposto em seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 48 923 

de 28 de abril de 2010, e: Considerando a necessidade do fortalecimento da 924 

representação regional dos colegiados setoriais e seus membros, eleitos 925 

durante plenária nacional das pré-conferências setoriais que antecederam a 926 

II Conferência Nacional de Cultura, como legítimos interlocutores entre a 927 

sociedade civil e o Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC/MinC. 928 

Recomenda ao Ministério da Cultura que, em visitas oficias aos Entes 929 

Federados e respectivos municípios, apresente aos gestores públicos de 930 

cultura os representantes dos colegiados setoriais de sua respectiva 931 

localidade e que os mesmos sejam convocados oficialmente para 932 

compromissos do interesse desses segmentos nesta agenda”. O Sr. Leonardo 933 

Lessa leu a terceira proposta de recomendação, e após alterações, foi 934 

aprovada da seguinte forma: “Recomenda ao Conselho Nacional de Política 935 

Cultural – CNPC/MinC que, conforme atribuição dada pelo inciso sétimo do 936 

artigo quarto de seu Regimento Interno,  incentive os gestores públicos de 937 

cultura dos Entes Federados e respectivos municípios a realizem consultas 938 

públicas acerca dos marcos legais de regulamentação e eleição de seus 939 

Conselhos de Política Cultural. O COLEGIADO SETORIAL DE TEATRO, reunido 940 

em Sessão Ordinária, nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2011, e no uso das 941 

competências que lhe são conferidas pelo Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 942 
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2005, alterado pelo Decreto nº 6.973/2009, tendo em vista o disposto em seu 943 

Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 48 de 28 de abril de 2010, e: 944 

Considerando a necessidade de participação democrática da sociedade civil 945 

no processo de implementação das políticas públicas para a Cultura em 946 

âmbitos municipais e estaduais; Considerando a necessidade de constante 947 

fortalecimento do controle social em todas as esferas de governo; Recomenda 948 

ao Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC/MinC que, conforme 949 

atribuição dada pelo inciso sétimo do artigo quarto de seu Regimento Interno,  950 

incentive os gestores públicos de cultura dos Entes Federados e respectivos 951 

municípios a realizem consultas públicas acerca dos marcos legais de 952 

regulamentação e eleição de seus Conselhos de Política Cultural”. O Sr. Vitor 953 

Hugo Samudio apresentou a moção, conforme: “Moção nº 1 de 1º de junho 954 

de 2011: Moção de apoio aos artistas e coletivos que veem lutando para a 955 

ocupação do prédio do Teatro do Paço José Octavio Guizzo e seus anexos para 956 

fazer do espaço público ocioso um aparelho Cultural junto a prefeitura 957 

municipal de Campo Grande/MS. Considerando que, em seu entendimento, a 958 

luta por transformar espaços públicos ociosos e aparelhos culturais para 959 

atender as manifestações artísticas e a população em geral, em conformidade 960 

da II Conferência Nacional de Cultura e Plano Setorial de Teatro CAPÍTULO I, 961 

1.1, para transformar espaços públicos ociosos em aparelhos culturais 962 

buscando atender a demanda da população e; Considerando que algumas 963 

cidades e municípios já vêm adotando esta recomendação atendendo assim 964 

aos artistas, coletivos e comunidades locais melhorando o atendimento 965 

artístico e social do local; Aprova Moção de Apoio aos artistas e coletivos, em 966 

sua ação e objetivos que entendemos por legítimo junto à prefeitura 967 

municipal de Campo Grande e a seu prefeito Nelson Trad Filho, em ocupar o 968 

referido prédio ocioso para transformá-lo em aparelho cultural devolvendo 969 

assim a sua função social perante a comunidade campo-grandense e 970 

atendendo as demandas dos coletivos locais, para assim conquistarem seu 971 

espaço físico e de produção artística possibilitando a contrapartida social 972 

para a população”. Após deliberações, foi aprovada por unanimidade essa 973 

moção. O Sr. Leonardo Lessa solicitou que constasse em ata que o 974 
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Colegiado decidiu enviar à Coordenação-Geral do CNPC a solicitação de 975 

reunião extraordinária, aprovada por unanimidade, no dia da reunião do 976 

CNPC e que ela será apresentada pelo Sr. Márcio. O Sr. Paulo Ricardo 977 

Nascimento frisou que tinham que acordar sobre a presença de 978 

representantes do Colegiado, nas comissões dos editais da Funarte. O Sr. 979 

Antônio Gilberto respondeu que isso estava garantido, um representante e 980 

que esse integrante não tivesse nenhum projeto concorrendo. O Sr. 981 

Demétrio Nicolau indagou se eles ficariam como Colegiado sob a 982 

responsabilidade da vinculada, Funarte, ou sob a responsabilidade do CNPC 983 

diretamente. O Sr. Leonardo Lessa perguntou se essa mudança 984 

administrativa já estava em andamento, se já era algo deliberado. A Sra. 985 

Maria Helena Signorelli explicou que a decisão foi de que a Coordenação-986 

Geral do Conselho passaria a integrar a estrutura da Secretaria de 987 

Articulação Institucional e que proposta era de que os colegiados 988 

estivessem vinculados às suas áreas, não só às entidades vinculadas do 989 

Ministério, mas também às secretarias que fossem responsáveis pela 990 

implementação das políticas da área. Informou que a Ministra, na primeira 991 

reunião do Conselho Nacional de Política Cultural do ano, anunciou que ela 992 

estava acatando essa proposta, e sendo assim, foi acatada, mas em termos 993 

operacionais ela ainda não estava em funcionamento. O Sr. Leonardo Lessa 994 

perguntou se naquele dia, se o Colegiado Setorial já estivesse ligado à 995 

vinculada, que no caso era a Funarte, o que se alteraria na dinâmica de 996 

trabalho deles. A Sra. Maria Helena respondeu que provavelmente nada, 997 

porque a coordenação iria continuar acompanhando. O Sr. Antônio 998 

Gilberto relatou que como as câmaras setoriais nasceram dentro do Palácio 999 

Gustavo Capanema, sobre a gestão da Funarte, se tivesse que voltar, o 1000 

trabalho seria o mesmo, provavelmente o formato também, as reuniões 1001 

deverão continuar em Brasília, e frisou que ele receberia de braços abertos 1002 

todos os seus três colegiados. A Sra. Virgínia Menezes convidou o Sr. 1003 

Gilberto para ir a Sergipe porque lá tinham questões muito importantes e 1004 

que estarão fazendo o lançamento da Frente Parlamentar pela cultura na 1005 

Câmara de Vereadores da cidade, e seria um momento para estarem com a 1006 
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Funarte, reunido no setorial de teatro em Sergipe, com o circo e a dança. O 1007 

Sr. Antônio Gilberto respondeu que a princípio agradecia e aceitava o 1008 

convite, dependeria da data. Ele passou os seus contatos, e-mails e telefones 1009 

e se colocou à disposição de todos. A Sra. Maria Helena Signorelli passou 1010 

para os informes e após deliberações e esclarecimentos finais, nada mais 1011 

havendo a ser tratado, agradeceu o comparecimento dos presentes, e 1012 

declarou encerrada a 6ª Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Teatro, 1013 

da qual, para constar, eu, Juliana Mucury Rocha, lavrei a presente Ata. 1014 


