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Evento 

 7ª Reunião Ordinária do Colegiado de Teatro 

Data - Hora  

25 e 26 de Outubro de 2011 – 09h00 as 12h00 e 14h00 as 18h00 

Local 

Ministério da Cultura, Edifício Parque Cidade Corporate, 12º andar; Setor 

Comercial Sul; Quadra 9, Lote C; Torre “B”; Brasília/DF.  

Participantes 

Maria Helena Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC); Suiá Rocha 

(Assessora Técnica/CNPC); Antonio Gilberto (Funarte); Fátima Sobrinho 

(Criação e Pesquisa); Leonardo Lessa, (Criação e Pesquisa); Carlos Henrique 

Lisboa (Região Nordeste); Elcias Villas Carvalho (Região Norte); Fernando 

Cruz (Criação e Pesquisa); Guilherme Carvalho (Região Centro-Oeste); 

Antônio Grassi (FUNARTE/MinC); Jandeivid Lourenço Moura (Fundação e 

Memória); Lenine Barbosa de Alencar (Produção e Difusão); Marcio Silveira 

dos Santos (Formação e Difusão); Maria de Fátima Sousa Sobrinho (Criação e 

Pesquisa); Richard Riguetti (Produção e Difusão); Rosa Helena Rasuck 

(Região Sudeste); Virginia Lucia da Fonseca (Fundação e Memória); Maria 

Heloisa Coimbra (Coordenadora de Teatro/Funarte), Maria Alves Garcia 

(Região Centro Oeste).  

Pauta – Dia 25/10/2011 

Abertura da Sessão; Aprovação da Pauta; Informes Coordenação e Funarte 

(recomendações e outros encaminhamentos); Informes da conselheira Virginia 

Menezes; Aprovação das Atas: 5ª e 6ª Reuniao Ordinária do Colegiado; 

Aprovação da Consulta Pública sobre as Metas do Plano Nacional de Cultura – 

PNC e Preparação para Oficina dos dias 7 e 8 de Novembro de 2011; Assuntos 

Solicitados pelos membros do Colegiado; Discussão das Metas do Plano 

Nacional de Cultura – PNC e Preparação para a Oficina dos dias 7 e 8 de 

Novembro de 2011.  

Pauta – Dia 26/10/2011 



3 

 

Discussão das Metas do Plano Nacional de Cultura – PNC e Preparação para a 

Oficina dos dias 7 e 8 de Novembro de 2011; Renovação dos Colegiados 

Setoriais em 2012; Breves Avisos e breves comunicações.  

 

Reunião/Discussão 

A Sra. Maria Helena Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC) saudou 

todos os presentes. Rememorou a reunião anterior, onde a Secretaria de 

Políticas Culturais se fez presente em todos os Colegiados informando o 

cronograma de definição das metas do Plano Nacional de Cultura para que 

fossem publicadas ainda este ano as Metas do Plano aprovado em 2010.  Ela 

falou da Consulta Pública das Metas realizada no período de 21 de setembro a 

20 de outubro /2011; Discussão com os Colegiados Setoriais; Oficina com os 

membros titulares do CNPC com a participação de dois representantes de cada 

Colegiado e representantes dos diversos setores vinculados do MinC; 

Socializou a pauta dos trabalhos do dia e do dia seguinte. A reunião do periodo 

matutino foi conjunta com o Colegiado do Circo em função de ser a mesma  

apresentação da Secretaria de Politicas Culturais. Feitas as consideraçoes 

iniciais, a Sra. Maria Helena apresentou, o Sr. Antonio Gilberto (Diretor de 

Artes Cênicas/Funarte); Marcos Teixeira (Coordenador de Circo/Funarte); Luiza 

(Coordeandora de Teatro/Funarte); Suiá Rocha (Assessora Técnica/CNPC). 

Apresentou e deu as boas vindas ao Representante da Confederação Nacional 

dos Municipios, o Sr. Inácio e informou que ele passará a ser membro 

permanente do Colegiado de Circo. 

O Sr. Inácio fez uso da palavra para agradecer e disse que sentia muito 

honrado em fazer parte desse Colegiado.  Informou que já era conhecedor das 

diversas demandas desse Colegiado e que, portanto, o trabalho seria bastante 

árduo, mas que ele tentaria entender o segmento e as dificuldades enfrentadas 

por esse Colegiado, desse forma, ele se comprometia trabalhar junto aos 

municipios para corroborar com o grupo. Enfatizoou que nessa primeira 

reuniaõ, ele estaria como expectador  a fim de ficar a par com o segmento e 

assim poder contribuir.   
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A Sra. Maria Helena Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC) informou 

que o senhor Inácio faz parte do CNPC e também da Comissão Temática do 

Sistema Nacional de Cultura. Em seguida, passou a palavra para o Sr. Antonio 

Gilberto para que ele fizesse a abertura oficial dessa reunião. 

O Sr. Antonio Gilberto (Funarte/MinC) cumprimentou a todos os presentes e 

informou que no período da tarde, o Presidente da Funarte, o Sr. Antonio 

Grassi se faria presente nos dois colegiados para expor todas as ações da 

Funarte, programas, editais e assim fornecer maiores esclarecimentos sobre o 

papel da Funarte. 

A Sra. Maria Helena Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC) sugeriu 

que esse momento fosse disponibilizado para os informes referentes às suas 

respectivas áreas. Ela sugeriu aos membros dos Colegiados que socializassem 

a última reunião do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Informou que a 

conselheira Alice se fez presente nessa reunião, porém, no momento ela não 

se fazia presente.  Sobre essa reunião, ela informou que o Ministro da 

Educação, Fernando Haddad havia de feito presente e a Ministra de da 

Cultura, a Sra. Ana de Hollanda havia feito o lançamento da Consulta Pública 

das Metas do Plano Nacional de Cultura. O convite feito ao Ministro Haddad 

objetivou a promoção de discussão acerca da interface entre o Plano nacional 

de Educação que se encontra no Congresso Nacional para aprovação e o 

Plano Nacional de Cultural que foi aprovado no ano passado, mas que ainda se 

encontra em definição de metas. Falou também da Diretoria de Comunicação e 

que ela está diretamente encarregada da articulação entre os dois Ministérios. 

Na continuidade, passou a palavra ao Sr. Rafael para que ele fizesse a 

apresentação da Consulta Pública e a Oficina que será realizada nos dias 7 e 8 

de Novembro de 2011.  

O Sr. Rafael Oliveira (SPC/MinC) explicou toda a metodologia utilizada na 

elaboração do Plano Nacional de Cultura. Apresentou os objetivos, os debates 

ocorridos nas diversas esferas do MinC, cronograma das discussões, a oficina 

que deverá ser realizada nessa cidade nos dias 7 e 8 de novembro e está 

contará com a presença de dois representantes de cada Colegiado. Após a 
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Oficina será elaborada a segunda versão das metas do PNC. Ele enfatizou ser 

necessário ter uma base de dados consistente sobre a realidade cultural do 

país. Destacou a 1ª Meta do PNC, que diz respeito à Cartografia cultural e que 

esta é uma meta de processo necessária para que se possa avançar no 

processo do Plano Nacional de Cultura, portanto, a meta da cartografia, ela 

fornece mais sentido ao SNIC, dessa forma, o Sistema Nacional de 

Informações caminha pela constituição de uma base de informações. Dada a 

palavra aos conselheiros, estes teceram comentários e expuseram as suas 

dúvidas, as quais foram esclarecidas pelo relator. Ele enfatizou ainda, que o 

PNC é um planejamento de longo prazo com duração até 2020. Destacou que 

as metas devem estar baseada nas ações do PNC. Detalhou ainda, como será 

desenvolvido o trabalho na Oficina.  

Após apresentação, iniciou-se o processo de debate por parte dos integrantes 

dos dois Colegiados, sendo as dúvidas esclarecidas pelo relator.  

Os trabalhos do período da tarde foram reiniciados e a Sra. Maria Helena 

Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC) que socializou a pauta dos 

trabalhos da tarde e do dia seguinte.  

O Sr. Leonardo Lessa (Criação e Pesquisa) sugeriu inversão de pauta e 

solicitou um tempo para que os representantes da sociedade civil tivessem um 

espaço para se reunirem separadamente e assim ter os representantes deste 

Colegiado eleitos para encaminhar algumas pautas para o diálogo com o 

Presidente da Funarte.   

A Maria Helena Costa Signorelli (Coordenadora Geral do CNPC) concedeu um 

espaço de 30 minutos para essa reunião solicitada.  

Apos a reunião dos membros do colegiado, o Sr. Leonardo Lessa apresentou a 

seguinte proposta de pauta: Debate sobre os pontos internos do Colegiado 

após ouvir o Sr. Antonio Grassi; Renovação dos Colegiados; Debate das metas 

do Plano Nacional no dia 26 no período matutino. 

O Sr. Antônio Grassi (FUNARTE/MinC) saudou aos presentes e em seguida 

falou das ações Funarte, dos debates das questões internas dentro da Funarte; 
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esclareceu as ações desenvolvidas nesse de 2011 e as perspectivas que se 

tem para o ano de 2012.  Em seguida fez o seguinte relato: “Na verdade nós 

começamos as nossas ações da FUNARTE em relação ao teatro, à área das 

artes cênicas nesse ano, tendo alguns complicadores bastante evidentes. O 

primeiro deles era alguns projetos que vinham em mentes do ano passado, 

mais precisamente os editais do PROCULTURA que eu gostaria de esclarecer 

um pouco essa questão. Quando nós chegamos, os editais do PROCULTURA 

tinham um prazo de inscrições, até dia 10 de janeiro, e com eles havia uma 

cláusula que condicionava disponibilidade financeira do Ministério, ele passou 

pra uma discussão interna nossa, que dizia respeito ao nosso orçamento de 

2011. Foi uma decisão nossa, cumprir os editais do PROCULTURA, 

comprometendo o nosso orçamento de 2011. Portanto, os editais do 

PROCULTURA, ao contrário do que às vezes eu ouço comentarem, são uma 

opção da gestão de 2011, que fazem parte do orçamento de 2011. Não existia 

um orçamento herdado em relação ao PROCULTURA, até porque essa 

herança é impossível dentro da estrutura do Ministério do Governo Federal, 

não é o que se passa no orçamento de um ano para o outro, mas nós optamos 

por cumprir esses editais e aí nós enfrentamos uma série de problemas em 

relação a eles que era bom esclarecer. O primeiro deles é que nós 

precisávamos da liberação desse orçamento, quando ele precisamente 

chegasse aos cofres do Ministério da Cultura. No caso a FUNARTE dizia 

respeito a 47 milhões que a gente não tinha no início do ano, no primeiro 

semestre, esse orçamento. Nós qualificamos então, convivendo com duas 

situações: a liberação do orçamento do PROCULTURA pra efetivação e 

realização dos editais. Nós optamos em realizar os editais, sem levar em conta 

o fator, o mérito dos editais, visto que, a meu ver dos editais, se fizéssemos os 

editais do PROCULTURA na nossa gestão, não faríamos como eles estavam 

feitos, nós optaríamos num edital juntando circo, dança e teatro no mesmo 

edital, juntando fomento, produção itinerante no mesmo edital nós achamos 

que deveríamos criar editais separados, mas como existia o compromisso os 

editais que já estavam lançados nós efetivamos para concretizá-los nesse ano 

nós temos um problema de uma LDO que proíbe transferência de recursos 

para entidades privadas realizarem eventos então essa LDO ela o 
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departamento jurídico começou a questionar se os editais do pro cultura não 

estariam dentro dessa, previsto por essa LDO, isso nos deixou em suspenso 

até o dia 12 de agosto, no dia 12 de agosto diante do novo decreto presidencial 

estabelecendo os critérios das entidades públicas que poderiam fazer parte nós 

encaminhamos junto a CGU um novo encaminhamento e nós conseguimos a 

liberação para o julgamento dos editais do pro cultura com muito atraso, então 

a gente esta hoje trabalhando com a habilitação formando as comissões 

julgadoras e correndo para que possamos ter a publicação desses resultados 

já agora para o mês que vem isso gerou outro problema por que a gente 

avaliava que a partir do resultado efetivado dos editais do pro cultura nós 

poderíamos ter parâmetros para trabalhar os editais do Mirian Muniz e do 

Cláudio Viana, mas como esse edital com esse atraso provocado por essas 

questões que eu coloquei a gente não teve oportunidade a gente só tinha uma 

chance ou faríamos o Mirian Muniz e Cláudio Viana ao mesmo tempo antes do 

resultado do outro lançando simultaneamente os editais do Miriam Muniz e do 

Cláudio Viana junto com os editais do pro cultura ainda não avaliados contra a 

nossa vontade por que eu acho que nós deveríamos ter outros parâmetros a 

partir da avaliação , inclusive de ver onde esta concentrado mais fomento, onde 

esta concentrado mais Circulação fizemos uma consulta através da 

coordenação de teatro aos Colegiados Setoriais de Teatro em relação a 

formação aos itens dos editais e a formação da Comissão e avaliamos isso 

dentro obviamente dos nossos critérios varias dessas sugestões foram 

acatadas por nós e algumas outras tem alguns questionamentos que seriam 

muito importantes que a gente pudesse discutir junto ao Colegiado um desses 

questionamentos diz respeito a sugestões de uma divisão eqüitativa de cursos 

e outra da divisão da obrigatoriedade de contemplar no mínimo um por Estado 

então a gente discutiu muito internamente isso nossa avaliação é que nós 

deveríamos avançar em relação as regiões, mas, no entanto a divisão por 

Estado talvez nos limite na avaliação do item principal do critério principal que é 

esse (...). Então a gente pode ter as vezes uma situação que a concentração 

qualitativa num Estado seja maior e que a gente não tenha no outro, que seja 

obrigado a contemplar o Estado em detrimento da qualidade dos projetos do 

outro, então nós tivemos uma discussão interna uma avaliação em relação a 
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isso e estabelecemos o critério regional onde se recomenda a comissão de 

avaliação que ela possa esta contemplando todos os Estados, eu trouxe um 

levantamento desses programas de artes cênicas do teatro da dança como do 

circo que eu acho que eles podem servir de parâmetros pra gente a partir do 

ano de 2006 aqui nós tivemos no caso do Mirian Muniz do Teatro 1.243 

inscritos em 2006 é diminuiu em 2007 para 1057 depois foi para 1.215 em 

2008, 2058 em 2009, 2.108 em 2010 nós tivemos um acréscimo substancial, 

quase o dobro de 2006 para 2010 e esse acréscimo foi proporcional a essas 

demandas das regiões do país, nós temos evidentemente uma concentração 

de inscrições na região sudeste e mais ou menos os mesmos parâmetros nas 

outras regiões do Brasil, os números que a gente tem lidado baseado apenas 

nos editais anteriores eles levam a uma obviamente a uma não aceitação 

desses percentuais um a redução dos recursos desses percentuais nessas 

regiões, ou seja, a região sudeste que tem quase 70% dos inscritos um 

resultado final do projeto leva 40% do orçamento, portanto uma redução 

substancial 70% de inscritos para 40%, nas outras regiões a gente tem 

trabalhado também um incentivo ao aumento dessa programação é fragrante 

que nós temos também uma demanda menor em outras regiões como a falta 

de conhecimento dos editais de uma divulgação dos editais a gente esta 

fazendo agora esse mês um encontro da Funarte com todas as representações 

regionais do Ministério da Cultura para que a gente possa ter nas 

representações regionais uma fonte mais concreta de informação em relação 

aos nossos programas de ação da Funarte, então esse mês agora por 

determinação... Do Diretor do centro de Artes Cênicas, Antonio Gilberto, a 

gente esta fazendo esse encontro com as 7 regionais do MINC para que a 

gente possa ter uma afinação e uma maior informação diante disso e 

obviamente uma participação mais afetiva da Funarte nas outras regiões além 

da região Sudeste a gente possa ter algumas incursões maiores tanto na 

região Norte como na região Nordeste Sul e entro Oeste onde obviamente nós 

estamos sediados que é na região Sudeste, a gente consiga sair para investir 

nessas outras regiões, então esses são programas que a gente tem pensado 

especificamente em relação a área do Teatro de trabalhar mais efetivamente, 

tivemos hoje uma notícia de que o Ministério do Planejamento nos autorizou a 
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reforma do TBC do Teatro Brasileiro de Comédia lá em São Paulo que 

pertence a Funarte que a tarefa dela esta restaurando e entregando a 

população o TBC plenamente pra funcionamento então a gente já tem um 

projeto básico que foi licitado na gestão do Sergio Lambert, gestão anterior, e 

agora a gente vai abrir licitação para que essa obra possa começar, 

especificamente em relação ao Pro cultura e aos editais do Mirian Muniz esses 

foram basicamente os encaminhamentos que a gente levou e a gente vai esta 

aqui a disposição para esclarecer esses e outros aspectos que vocês queiram 

conversar sobre a atuação da Funarte na área de Teatro”.  

Em seguida foi aberto o debate, onde alguns membros puderam colocar os 

seus anseios e dúvidas com relação ao que foi explanado.  

A Sra. Rosa Rasuck (Região Sudeste) questionou se haveria possibilidade de a 

Funarte ou o Ministério garantir a presença do Colegiado na Funarte do Rio de 

Janeiro e se há uma maneira de garantir essa representação. Ela sugeriu ainda 

a participação de pelo menos um representante de cada região.  

 Após amplo debate, o Sr. Antônio Grassi (FUNARTE/MinC) respondeu a todas 

as argumentações feitas pelos membros deste Colegiado em relação a editais, 

editais de ocupação, PEC’s, Lei Rouanet, Interlocução com o Ministério da 

Educação; LDO; Encontro no Rio de Janeiro; Políticas Públicas.  

Os trabalhos do dia 26/10/2011 foram reiniciados com o item Renovação dos 

Colegiados.  

O Sr. Márcio Silveira dos Santos (Formação e Memória) fez o seguinte 

questionamento acerca de sua dúvida em relação a esse tema, a saber: “como 

é que fica para um Colegiado que assume em abril, maio de 2012 tendo uma 

Conferência em 2013, ele permanece depois até 2015?  

A esse questionamento feito pelo Sr. Marcio, a Sra. Maria Helena esclareceu 

que a próxima Conferência ocorrerá em 2013 e até lá, estarão acontecendo as 

etapas normais de Conferências municipais, estaduais e pré-setoriais, contudo, 

o Colegiado termina o seu mandato. A previsão é de que a Conferência 
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Nacional aconteça no segundo semestre de 2013, porque o ano de 2012 é ano 

de eleição municipal e em abril de 2012 assume o novo Colegiado. 

Na continuidade abriu-se um amplo debate acerca do tema em questão e a 

Sra. Virgínia Menezes (Formação e Memória) fez a seguinte proposição: “Que 

o MinC faça o fórum dos Colegiados para unificar a participação e que os 

membros deste Colegiado possa exaustivamente, como cidadãos, debater 

essa questão e encaminhar ao Governo e o MinC precisa perder o medo de 

dialogar com a sociedade, pois a sociedade se faz presente nesse segmento 

para colaborar.  

Diante de impasses criados sobre a Renovação dos Colegiados, O Sr. 

Leonardo Lessa (Criação e Pesquisa) colocou que não há oposição deste 

grupo à renovação ou ao final do nosso mandato, desde que ele se dê nessa 

instância de participação democrática e representativa.  

A Sra. Maria Heloisa (Coordenadora de Teatro – FUNARTE) fez o seguinte 

registro: “Que a diretriz do Colegiado para a renovação dos Colegiados 

setoriais em 2012, ou melhor, que a diretriz do Colegiado para formação dos 

Colegiados setoriais, seja a garantia de uma metodologia que garanta o 

máximo de participação, ou seja, metodologia de Pré-Conferências, isso aqui 

que eu estou em dúvida e quero saber qual a palavra que vocês querem 

colocar, se é isso ou se é a realização de Pré-Conferências, ou de 

Conferências setoriais nos mesmos moldes das Pré-Conferências setoriais, da 

2ª Conferência. Eu tenho uma dúvida que é, alguém disse assim: “- Que até a 

realização de Pré-Conferências ou de Conferências setoriais nesses moldes, 

que garanta essa participação, esse Colegiado permanece, o mandato desse 

Colegiado permanece até que seja realizado esse tipo de renovação.” Alguém 

disse isso que eu anotei. Então, eu quero que fique bem claro, porque isso vai 

ser levado, como eu falei, tanto vai constar em ata que esse Colegiado 

aprovou, quanto nós vamos levar para a reunião da Comissão. E agora por 

último também a Virgínia falou dessa questão do Colegiado ter representação 

por estado. Então, vamos ao primeiro ponto? Eu queria que vocês é quem 
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dissessem assim, com as palavras que vocês querem que seja dita a 

Comissão, essa diretriz dessa garantia dessa metodologia”.  

Após esse registro, iniciou-se novo debate acerca do tema e chegou-se ao 

seguinte encaminhamento: “O Colegiado entende que a renovação dos 

Colegiados deverá acontecer no âmbito da Conferência Nacional, portanto, a 

renovação deverá se dá por meio de uma Pré-Conferência setorial”. 

Na continuidade passou-se para a discussão das metas do Plano Nacional de 

Cultura. O Colegiado já havia feito um estudo prévio das metas e o Sr. 

Henrique Fontes (Região Nordeste) informou que o grupo havia destacado a 

meta 41- “Desenvolvimento Sustentável da Cultura”. Sobre essa meta, ele 

sugeriu que alguém da Economia Criativa pudesse se fazer presente nessa 

reunião, objetivando prestar os devidos esclarecimentos.  

O Sr. Richard Riguetti (Produção e Difusão) esclareceu ser necessário colocar 

essa meta em termos conceituais e contextualizou a seguinte observação: “A 

FUNARTE realizou, no ano passado, inclusive, com uma publicação, a 

ocupação dos espaços públicos. Nesse momento nós entramos com mais um 

adendo que fosse possível também se discutir sobre a ocupação do espaço 

público aberto, visto que a atividade do (ininteligível), que é a atividade do 

teatro de rua, é realizada em espaços em construção. Quando se fala na 

institucionalização desses territórios, já que as nossas atividades são feitas 

nesses espaços e nesses territórios, eu vejo a necessidade de mais uma vez 

pontuar que nós avancemos nesse conceito de que o equipamento cultural 

também pode ser demarcado como o espaço público aberto, e não 

necessariamente construído com paredes e todas as consequências que lhe 

acarretam. Por exemplo, os grupos de teatro de rua tem avançado na questão 

de sede pública. Eu estive lá em Campo Grande com o Fernando, lá na praça 

do rádio, e é uma praça aonde os grupos de teatro de rua ensaiam e se 

apresentam, eles não tem paredes, mas é um espaço que pode ser 

institucionalizado como um teatro público. No Rio de Janeiro o Grupo Oficina 

ocupa o lago do machado, o (ininteligível) popular na carioca, o Grupo Anônimo 

ocupa o buraco do (ininteligível), vários espaços abertos estão sendo utilizados 
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como equipamento cultural. E nós podemos, temos algumas poucas 

necessidades como, por exemplo, ponto de luz, banheiros, que podem ser para 

os atores, para os artistas, mas também para o grande público que assiste. 

Então, quando li essa meta fiquei com vontade de colocar exatamente, 

novamente esse conceito do espaço público aberto como equipamento cultural. 

Isso potencializaria muito em número e daria um fôlego nos municípios que 

estão sendo perseguidos pelo choque de ordem e pela ordem pública”.  

Ainda sobre a meta 41, que diz ““- Conjunto de parâmetros e requisitos que o 

MinC vai ter que ter para definir o que será cidade criativa,” a Sra. Rosa 

Rasuck (Região Sudeste) observou ser imprescindível conhecer 

detalhadamente que parâmetros são esses que não estão especificados na 

meta, mas ele teria que ser considerado como conceito de sede pública.  

Diante de dúvidas surgidas quanto ao conceito de Economia Criativa, o Richard 

Riguetti explicou o conceito dela, exemplificando o seguinte: “o conceito da 

economia criativa não é um conceito nosso, nacional. Agora, nós que somos 

fazedores de arte sabemos que a nossa economia é extremamente criativa, 

mas não é um modelo sistematizado ainda. dentro do conceito da economia 

criativa dos artistas, nós tratamos como uma forma de financiar e fomentar a 

nossa atividade econômica e financeira diferente do que é o conceito de 

economia criativa vindo da Inglaterra”. Devido a dúvidas surgidas sobre a meta, 

a Sra. Maria Helena sugeriu convidar a Secretaria para uma reunião para 

debater exclusivamente essa questão em uma próxima oportunidade.  

 

As metas destacadas foram: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

25, 29, 41. As metas selecionadas foram amplamente e mediada pelas 

senhoras Maria Helena (MinC) e Maria Heloisa (Funarte).  

Reiniciando os trabalhos no período vespertino, o Sr. Leonardo Lessa (Criação 

e Pesquisa) relatou ao Colegiado de como se encontra a articulação com o 

Deputado Pedro Eugênio, Relator da Comissão de Tributação e Finanças, que 

está encarregado de entregar um relatório sobre o Pró cultura. Ele fez o 
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seguinte relato: “o CNPC encaminhou para ele recomendando a exclusão do 

prêmio, a gente começou uma mobilização para que isso não repercutisse, 

para que ficasse clara a importância histórica da inclusão do prêmio dentro do 

Pró cultura. E aí, diversas frentes foram tomadas, dentre elas uma mobilização 

que surgiu em São Paulo, a partir do encontro dos Rumos Teatro, tinham 

vários grupos reunidos lá e eles puxaram uma reunião, que me parece, tinham 

12 estados presentes, para se começar a discutir uma mobilização em torno do 

prêmio, mas também com o objetivo de se instaurar um novo fórum de debate 

e de articulação nacional. Dessa reunião, consegui-se então uma conversa 

com o Deputado Pedro Eugênio, que ele recebesse alguns representantes do 

teatro e aí, rapidamente a gente conseguiu acionar o Guilherme para que ele 

fosse representando o colegiado, o Paulo Celestino, da cooperativa paulista e 

do grupo 19 veio para Brasília e a gente também conseguiu juntar o Francis 

Wilker do Teatro do Concreto, que estava também nessa mobilização em São 

Paulo e os três se reuniram com o Deputado Pedro Eugênio. Uma coisa que 

aconteceu e que me parece, foi muito favorável a essa conversa, foi o apoio do 

Deputado Vicente Cândido, que é o Deputado que na época era Vereador em 

São Paulo e que apresentou o projeto da lei de fomento ao teatro. Então, ele 

tem um conhecimento desse processo histórico, de como se deu a própria 

elaboração do Prêmio do Teatro Brasileiro e ele se dispôs a estar nesta reunião 

e ele é do PT, enfim, ele foi meio um interlocutor importante na conversa com o 

Deputado Pedro Eugênio na defesa do Prêmio do Teatro que foi o principal 

foco de discussão nesse encontro. O que a gente tem de objetivo é que o 

Deputado garantiu a manutenção do Prêmio do Teatro Brasileiro apesar de ter 

colocado várias questões em relação a ele e a principal delas é o orçamento, 

de onde é que viriam os recursos do prêmio. Então, ele disse que está 

estudando isso, dentro dos estudos que ele vem fazendo relacionados ao 

orçamento do próprio Pró cultura, mas pediu que nós também pensássemos 

nessa questão, que da parte dele esse seria o principal questionamento, 

finanças. Então, eu até acho que esse é um ponto importante da gente tratar 

com o Grassi, eu acho que ele tem conhecimento dos meandros orçamentários 

do Ministério e dos gargalos que esse fundo nacional possa ter e a princípio o 

prêmio está vinculado ao fundo nacional. Para ficar claro, no substitutivo da 
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Deputada Alice Portugal, ela inseriu uma quinta modalidade de financiamento 

do Pró cultura, que justifica politicamente o prêmio, que são os programas 

setoriais. Então, ale do fundo setorial de teatro e dos fundos setoriais, ela 

institui lá uma quinta modalidade que são os programas setoriais, onde se 

enquadra o Prêmio do Teatro Brasileiro. Então, o Prêmio do Teatro Brasileiro já 

seria um modelo de programa setorial para o teatro. Então, esse argumento 

dos outros seguimentos de que se tem que ter para um tem para todos, ele já 

está contemplado, já é possível haver programas setoriais para todos, caso o 

substitutivo da Deputada Alice seja aprovado, o artigo quinto, item cinco já 

estabelece programas setoriais. Então, o Prêmio do Teatro Brasileiro é um 

programa setorial. No nosso caso, ele já vem sendo elaborado há quase uma 

década, por isso justifica essa inclusão dele no Pró cultura, porque existe uma 

discussão histórica aí. Bom, então, aí eu separei alguns pontos... Fechando a 

história, o Pedro Eugênio também disse nessa reunião que ele vai realizar um 

seminário no dia oito de novembro para debater o Pró cultura. Certamente 

estarão presentes vários representantes, dentre eles os Deputados, inclusive a 

própria Deputada Alice Portugal. E aí, já em São Paulo está rolando uma 

possibilidade, uma negociação com o Deputado, de que nós tenhamos um 

assento na mesa. O que eu propus é que se a gente conseguir tirar uma 

posição aqui, a gente batalhasse enquanto colegiado para termos uma 

representação lá, que a gente possa apresentar alguns pontos e defender 

algumas posições. Eu estava estudando aqui Pró cultura e separei alguns 

pontos que eu achei que são os mais questionáveis e que talvez a gente possa 

focar, caso dê certo essa nossa apresentação no seminário, que é o que eu 

queria mostrar aqui”. Dia 8 de novembro, dia da oficina. (Intervenção fora do 

microfone). Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar para o último ponto, 

que eu acho que pode pedir uma contribuição do Grassi, que é exatamente o 

Prêmio do Teatro Brasileiro. Como ele está incluído no substitutivo da 

Deputada Alice? Ele vai ser definido em um regulamento, depois de aprovada a 

lei vai se elaborar um regulamento para regulamentar o prêmio. O Deputado 

Pedro Eugênio se dispôs a avaliar a possibilidade de inclusão já de uma 

regulamentação no corpo da lei, que é aquele pré projeto de lei que circulou aí 

nacionalmente, que já é mesmo um regulamento para o prêmio, que inclusive 
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fala de valores para cada região e nesse ponto o Deputado pediu para que a 

gente tentasse transformar esses valores em percentuais, para que isso 

pudesse constar como regulamento. Esse é o primeiro debate que a gente tem 

que fazer. Se nos interessa a inclusão dessa regulamentação já no projeto de 

lei.. Primeiro que a gente pode não dar conta de fazer esse debate nacional 

sobre os percentuais. Segundo, que a gente fica engessado, porque isso é um 

projeto de lei. Qualquer alteração tem que passar por toda essa tramitação. O 

regulamento, ele nos permite a cada ano avaliá-lo e alterá-lo, inclusive em 

relação aos percentuais”.  

Diante do exposto, o Colegiado colocou todo o conteúdo acima para o Sr. 

Antonio Grassi (Funarte) e este esclareceu que o conhecimento deste tema 

ainda está muito restrito porque as questões ainda vão ser desdobradas em 

relação às questões financeiras estas passam pelas negociações na área do 

Ministério da fazenda.  Informou que o deputado Pedro Eugênio tinha 

agendado um encontro com o Ministro Guido Mantega para tratar desse 

assunto. Enfatizou ser importante analisar que o fundo, a princípio, o fundo 

nacional de cultura, a partir da aprovação do Pró cultura, ele passaria a ser não 

contingenciado, isso por lei. Então, isso é importante ficar bem claro que o Pró 

cultura parte do princípio de que o fundo nacional de cultura não é 

contingenciado, embora o orçamento do Ministério seja. Após essa colocação, 

foi feito um amplo debate de esclarecimentos.  

O Sr. Leonardo Lessa (Criação e Pesquisa) sugeriu colocar em votação a 

proposta de que esse Colegiado se posicione totalmente contrário a isenção 

fiscal de 100%, seja ela, inclusive, com a inclusão das despesas operacionais, 

com a possibilidade de inclusão das despesas operacionais no benefício fiscal, 

ou se o Colegiado é a favor da isenção de 100% desde que um patamar se 

direcione para o financiamento dos programas setoriais de cada área.   

Sobre essa votação, a Sra. Maria Helena solicitou constar em Ata essa posição 

tomada por esse Colegiado, pois qualquer matéria tem que ser votada na 

presença da Coordenação ou alguém indicado pela Coordenação do Conselho 
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Dando prosseguimento a pauta dos trabalhos, a Sra. Maria Helena (MinC) 

colocou em votação a Ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado, sendo está 

aprovada por unanimidade. Em seguida, colocou a Ata da 6ª Reunião Ordinária 

deste Colegiado, sendo esta aprovada por unanimidade. 

O Sr. Leonardo Lessa (Criação e Pesquisa) solicitou constar em Ata o 

consenso do Colegiado a sugestão de alteração do nome “Prêmio de Teatro 

Brasileiro, Para Prêmio de Fomento ao Teatro Brasileiro”. E sobre o pedágio, 

registrar que vai ser apresentado no seminário a proposta de manter o 

Percentual de 10% para captação de recursos ou teto de R$ 100.000,00 e que 

o grupo foi contrário ao aumento desse percentual proposto no substitutivo da 

ata.   

Em seguida, passou-se para a fase conclusiva da reunião, onde alguns 

representantes e a coordenação desejaram um feliz natal a todos.  

  

Encaminhamentos: 

 Os relatores encaminharão diretamente para a Secretaria de Políticas Culturais 

no e-mail cpnc@cultura.gov.br, as contribuições de redação para as metas.  

 Representante do Colegiado no Seminário, os senhores Leonardo Lessa 

e Guilherme Carvalho.  
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