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MINISTÉRIO DA CULTURA 

COLEGIADO SETORIAL DE TEATRO 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO SETORIAL DE TEATRO 

 

Local: Brasília - DF 

Data: 09 e 10 de setembro de 2013.  

 

Aos nove e dez dias do mês de julho de dois mil e treze teve início a Reunião Ordinária do 1 

Colegiado Setorial de Teatro, sob a Coordenação do Antônio Gilberto Porto Ferreira – 2 

Representante Titular/FUNARTE. Estiveram presentes os seguintes participantes: Maria Heloisa 3 

Coimbra Vinadé – Representante Titular/FUNARTE; Mariane Feil – Representante Titular/SC; 4 

Raimundo Nonato Chacon – Representante Titular/RR; Márcio Altair Boaro – Representante 5 

Titular/SP; Djalma Thurler – Representante Titular/BA; Carlos Eduardo dos S. Espíndola – 6 

Representante Titular/MT; Andréa Carla de M. Pita – Representante Suplente/GO; Márcio Silveira 7 

dos Santos – Representante Titular/RS; Joaquim Rodrigues da Costa – Representante Titular/PR; 8 

Oséas de Moraes B. Neto – Representante Titular/PE; Cláudio Augusto Lobo da Silva – 9 

Representante Titular/AP; Adyr A. D’Assunpção Júnior – Representante Titular/MG. 10 

ABERTURA: O Sr. Antônio Gilberto Ferreira – Representante Titular/FUNARTE inicia a reunião 11 

discorrendo sobre a sua trajetória e solicita que cada participante faça uma apresentação, passando a 12 

palavra para Sra. Maria Heloisa Coimbra Vinadé – Representante Titular/FUNARTE. A Sra. Maria 13 

Heloisa Coimbra Vinadé cumprimenta a todos e explana que está feliz por estar na primeira reunião 14 

do novo Colegiado e passa a palavra aos demais para se apresentares. Todos os participantes se 15 

apresentam e o Sr. Oséas de Moraes V. Neto – Representante Titular/PE sugere criação de uma rede 16 

para que outras pessoas pudessem participar e também para agregar os antigos participantes para 17 

que houvesse pessoas mais informadas do que está acontecendo. Entende que é preciso conhecer a 18 

realidade do país de um modo geral, as dificuldades, as diferenças para que o Colegiado possa 19 

contribuir. Sugere também a criação de um blog para anexar arquivos para que os próximos 20 

representantes vejam o que está sendo trabalhado e não entrem sem nenhuma informação. O Sr. 21 

Antônio Gilberto Porto Ferreira comunica que as 11h30 vão se reunir com o Colegiado de Dança 22 

para a apresentação da SAI e também a tarde haverá uma apresentação do novo Secretário de 23 

Articulação Institucional, Sr. Marcelo Pedroso, sobre a nova etapa de trabalho da Secretaria. 24 

Discorre sobre os problemas que houve na eleição do Colegiado em que faltou comunicação e 25 

organização. O Sr. Márcio Altair Boaro – Representante Titular/SP relata que sempre que há um 26 

encontro de dois Colegiados solicita um momento a sós dos dois e que o momento deveria ser bem 27 

no início da tarde antes do Secretário chegar. O Sr. Antônio Gilberto Porto Ferreira explica que o 28 

Secretário está envolvido em duas grandes reuniões e questiona aos participantes qual o melhor 29 

horário para integração dos dois Colegiados. A Sra. Maria Heloisa Coimbra Vinadé entende que 30 

deveria ser criado um roteiro dos pontos de pauta e relata que é necessário fazer uma ata com as 31 

definições básicas de cada tópico a ser discutido e do que todos acham que deve ser levada a 32 

Ministra. A Sra. Mariane Feil – Representante Titular/SC entende que as questões ficaram de 33 

acordo entre ambas as partes e que os pontos que foram colocados foram bastantes objetivos. 34 

Sugere que tivesse um representante de cada região do Colegiado presente no prêmio Myriam 35 

Muniz. O Sr. Antônio Gilberto Porto Ferreira relata que a Comissão do Myriam, a quantidade de 36 

representantes regionais seria um número grande de jurados nesse sentido. O Sra. Mariane Feil 37 

explana que o blog do CNPC está totalmente desatualizado e que pensa que cada Estado poderia 38 

buscar uma via de comunicação através de alguma associação ou sindicato ou Coletivo para 39 
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conseguir fortalecer. Que as federações poderiam ser um braço da Funarte na formação para 40 

sobreviver através das parcerias. O Sr. Carlos Eduardo dos S. Espíndola – Representante 41 

Titular/MT discorre que no Artigo 3º do Regimento explana que compete ao Plenário propor ações 42 

para incentivar a criação de redes sociais que auxilie na formulação, implantação e a continuidade 43 

de políticas públicas no respectivo setor, devido esse artigo está sendo infligindo um ponto do 44 

Regimento da Plenária do CNPC sobre a questão das informações que não estão sendo repassadas 45 

para a Comunidade. Entende que como já existe um blog do CNPC já vinculado, seria natural que 46 

deveria está em funcionamento atualizando as informações e que seria de extrema importância sair 47 

dessa reunião com o posicionamento de como será feito. A Sra. Maria Heloisa Coimbra Vinadé 48 

questiona se seria um blog institucional essa sugestão. O Sr. Carlos Eduardo dos S. Espíndola 49 

responde que não, é apenas alimentar as informações dentro do próprio blog do CNPC. O Sr. 50 

Djalma Thurler – Representante Titular/BA explana que o Regimento aborda a participação dos 51 

Membros do Colegiado na consulta para elaboração dos editais e que o edital Myriam Muniz para 52 

algumas cidades e regiões, acaba sendo a única possibilidade de fomento da prática teatral. Entende 53 

que os nomes para compor o corpo de jurados poderiam ser partilhados com o conjunto de nomes 54 

no sentido de consulta. O Sr. Antônio Gilberto Porto Ferreira esclarece que os jurados devem ser 55 

pessoas com experiências, justamente curadoria, que conheça a sua região. O Sr. Djalma Thurler 56 

concorda com a colocação e relata que se estivessem solicitados a cada um dos representantes desse 57 

Colegiado pelo menos três nomes de gabarito dos seus Estado para escolher, teria indicado três 58 

nomes da Bahia. O Sr. Antônio Gilberto Porto Ferreira discorre que existe um grande problema 59 

com relação à questão dos jurados, a pessoa convidada deve preenche as necessidades para ser um 60 

jurado e às vezes pode ocorrer algum problema na sua documentação impossibilitando de ser um 61 

jurado. O Sr. Oséas de Moraes B. Neto explana que foram indicados nomes para a Comissão 62 

Julgadora do Myriam Muniz e a Funarte selecionou os participantes. O Sr. Márcio Altair Boaro 63 

relata que fica assustado de ver os valores que estão envolvidos e que não consegue achar bons 64 

adjetivos para R$ 10 milhões para o Myriam para o Brasil inteiro. O Sr. Antônio Gilberto Porto 65 

Ferreira discorre que a situação é muito grave nesse sentido orçamentário e entende que esse item 66 

estará na pauta que a Ministra irá ler. Apenas R$ 10 milhões não resolvem as questões nacionais, 67 

com uma demanda enorme de praticamente duas mil inscrições na média do Myriam Muniz e todos 68 

sabem da importância do prêmio para todas as regiões e em específico, para algumas terem o 69 

mínimo de produção e de circulação. Relata que desde 2011 está havendo um corte nos recursos, 70 

que ao invés de aumentar estão diminuindo. O Sr. Márcio Altair Boaro explana que o Sr. Gilberto 71 

Gil quando assumiu a verba do MinC era ínfima e aumentou durante os oitos anos do Governo 72 

Lula. No primeiro ano do Governo Dilma diminuiu e tende a diminuir mais, mas não houve 73 

diminuição na arrecadação. Afirma que ultrajante o direcionamento da cultura que é dado pelo 74 

Governo Dilma. O Sr. Cláudio Augusto Lobo da Silva – Representante Titular/AP discorre que o 75 

Norte não poderia se furtar a expressar o descontentamento do povo em especial com o processo de 76 

inscrição do Myriam Muniz e sugere que fosse revisto no novo processo para trabalhar com dois 77 

formatos, o formato virtual e o formato do papel. A Sra. Maria Heloisa Coimbra Vinadé entende 78 

que deveria ter feito nos dois formatos, tanto virtual tanto no papel, pelo menos para a Região 79 

Norte, onde há muita dificuldade de inscrição. O Sr. Márcio Silveira dos Santos – Representante 80 

Titular/RS entende que há outras dificuldades além do processo de inscrição, como a melhora do 81 

sistema do SALICNET e outros processos que facilitem o sistema e que se ouvissem as bases 82 

realmente iria ver que não tinha que permanecer nas duas estruturas. O Sr. Oséas de Moraes B. Neto 83 

com relação à questão da verba do Colegiado sugere que seja aproveitado esse momento para 84 

buscar algo semelhante o que foi feito em 2005, buscando a Comissão do Senado, da Educação e da 85 

Câmara para tentar uma emenda para o teatro e a dança.  O Sr. Carlos Eduardo dos S. Espíndola 86 
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relata que tem um documento de 2008 onde tem o estudo do prêmio teatro brasileiro, em que o 87 

orçamento eram R$ 100 milhões. O Sr. Oséas de Moraes B. Neto entende que se conseguir passar 88 

uma emenda de R$ 100 milhões, todos tem a consciência que não chegaria a esse valor. O Sr. 89 

Antônio Gilberto Porto Ferreira entende que deve conquistar o Prêmio Teatro Brasileiro, pois sumiu 90 

da Conferência e do Pró-Cultura. O Sr. Oséas de Moraes B. Neto discorre que o prêmio Teatro 91 

Brasileiro do Colegiado é um e o prêmio brasileiro que chegou do Pró-Cultura é outro. Ambos 92 

previam R$ 1 milhão para cada Estado, depois seriam divididos os grupos para analisar quanto cada 93 

um receberia, com os Colegiados entrava o IDH e outros índices, que aumentava para os Estados, 94 

principalmente Norte e Nordeste, a verba. A Sra. Mariane Feil entende que deve ser feito uma 95 

moção sobre a baixa do orçamento para que nenhum momento a FUNARTE regrida esse 96 

orçamento. O Sr. Antônio Gilberto Porto Ferreira informa que em 2011 o Centro de Artes Cênicas 97 

teve R$ 51 milhões 441 mil e 650 reais e em 2012 R$ 43 milhões 168 mil e 942. O Sr. Márcio 98 

Altair Boaro explana que o Sr. Zé Celso falou em público que existe um movimento para acabar 99 

com o MinC e voltar para o MEC. O Sr. Antônio Gilberto Porto Ferreira entende que a separação é 100 

às vezes pode ser uma saída e que é necessário que a cultura seja uma estratégia de Governo. A Sra. 101 

Mariane Feil explana que não sabe como ficaria diante do Sistema Nacional de Cultura, com Plano 102 

Nacional de Cultura, com a PEC sendo aprovada. Indaga como ficaria o orçamento para a 103 

FUNARTE caso a PEC fosse aprovada. Entende que todos os Estados têm melhorado na questão do 104 

sistema, pois consegue amarrar os editais municipais em todas as regiões, desde que o fundo de 5% 105 

seja usado somente para administração dos jurados. O Sr. Joaquim Rodrigues da Consta – 106 

Representante Titular/PR relata que o restante tem que ser repassado como editais e que a grande 107 

questão é que muitos Municípios e Estados estão utilizando 30% desse recurso do fundo para 108 

aplicar nos bens feitos pessoais e para a administração. O Sr. Antônio Gilberto Porto Ferreira 109 

discorre que levando em consideração que a Conferência é um momento de grandiosa participação 110 

da sociedade civil não vê a organização por parte do CNPC, de como todos estão participando como 111 

Colegiado, enquanto CNPC, de como está se dando o papel de todos diante um momento tão 112 

importante. Entende que é inconcebível cogitar em juntar o Ministério da Cultura com o Ministério 113 

da Educação, uma vez que o Sistema Nacional de Cultura sugere que os seus Municípios tenham o 114 

seu órgão de cultura, o seu fundo de cultura e que a PEC seja aprovada. O Dr. Djalma Thurler 115 

explana que o Conselho é fundamental, é uma parte importantíssima da Conferência Nacional. 116 

ENCERRAMENTO DIA 09/07/2013: O Sr. Antônio Gilberto Porto Ferreira discorre que dará um 117 

intervalo de 10 minutos e que em seguida continuará como essa rodada no início da tarde. Passa a 118 

palavra para o Sr. Adyr A. D’Assumpção Júnior – Representante Titular/MG para se apresentar. 119 

Após a apresentação o Sr. Antônio Gilberto Porto Ferreira faz o intervalo. ABERTURA DIA 120 

10/07/2013: O Coordenador dá inicio a reunião e a Sra. Maria Heloisa Coimbra Vinadé sugere que 121 

seja feito a elaboração de um relatório. O Sr. Djalma Thurler questiona aos participantes sobre as 122 

etapas que não foram cumpridas na reunião, como o debate sobre as estratégias e sobre o 123 

cronograma de trabalho do Plano Setorial, não seria importante. A Sra. Maria Heloisa Coimbra 124 

Vinadé entende que tudo que está na pauta seria importante discutir, mas o que será apresentado a 125 

Ministra é apenas o que foi discutido até agora. Uma participante sugere que primeiro seja 126 

elaborada a carta e em seguida seja trabalhado as metas e discorre que a Ministra deve conseguir o 127 

orçamento. Um participante relata que deixar a Ministra buscar sem ter uma prioridade da classe 128 

para construção dos aparelhos culturais, pode ser um erro. Entende que deve sim fazer o documento 129 

para a Ministra e estipular prazos e respostas para não ficar solta para buscar o orçamento. Um 130 

participante entende que o Colegiado está fazendo a sua parte cobrando da Ministra uma ajuda. 131 

Outro participante relata que quando se pede ao MinC que transforme como uma prioridade a 132 

emenda, está exigindo que endosse a demanda. Um membro da reunião sugere solicitar uma reunião 133 
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extraordinária para dividir essa pauta e também para reforçar com a presença do Colegiado. Um 134 

participante sugere fazer uma apresentação mais formal da carta da solicitação da emenda no 135 

Congresso. A Sra. Maria Heloisa Coimbra Vinadé entende que pelo regulamento é possível fazer 136 

um pedido formal para a SAE em caráter de urgência. Um participante entende que pode ser 137 

cobrado, pois o Governo está errando em determinadas ações. Discorre que a PEC 150 é uma 138 

vantagem para a cultura e é necessário que o MinC coloque como prioridade. Uma participante 139 

informa que existe um edital Iberescena que está encerrando as inscrições no dia 15 de setembro. 140 

Outra participante entende que tem que colocar uma pressão maior na Ministra para aprovação da 141 

PEC 150. O Sr. Oséas de Moraes B. Neto questiona ao Sr. Márcio Silveira dos Santos como ficou a 142 

questão da consulta para as Pré-Conferências. O Sr. Márcio Silveira dos Santos explica que a 143 

tendência é ser dia 30, 31 porque o jurídico estará na Plenária respondendo todas as perguntas. O Sr. 144 

Oséas de Moraes B. Neto relata que a Sra. Rosa havia sugerido que enviasse a consulta antes por e-145 

mail.  O Sr. Márcio Silveira dos Santos discorre que pode ser feita por e-mail e que em tese seriam 146 

três documentos, um do Colegiado para a Ministra, um de fortalecimento enquanto Colegiado e um 147 

coletivo dos dois Colegiados para Ministra ou MinC ou FUNARTE. Os participantes debatem sobre 148 

se haverá ou não a apresentação do Sr. Marcelo Pedroso. Um participante sugere dividir em três 149 

Comissões e tratar das três propostas para depois trazer os documento e discutir em grupo. Outro 150 

participante sugere que seja feito uma moção de esclarecimento caso o Sr. Marcelo Pedroso não 151 

compareça. O Sr. Carlos Eduardo dos S. Espíndola sugere aguardar o Sr. Marcelo Pedroso até o 152 

período da tarde até às 15h, caso não apareça será voltado a esse assunto. Discorre que o documento 153 

contém 13 metas maiores com seus itens. Um participante explana que o trabalho de dividir as 154 

metas é do pessoal técnico do MinC e que a função do Colegiado é mostrar onde estão os pontos 155 

chaves. Entende que a sugestão da Sra. Maria Heloisa Coimbra Vinadé de fazer um documento com 156 

tópicos das necessidades seria a melhor alternativa. Uma participante entende que talvez o 157 

Colegiado esteja perdendo uma grande oportunidade de colocar um prazo nas metas. Um 158 

participante entende que ao invés de dividir em três grupos, deveria fazer uma Comissão para 159 

rascunhar os três documentos. Outra participante relata que o próprio MinC sugeriu que fosse feito 160 

o documento e que deve ser assinado por todos e entregue hoje. Os participantes decidem dividir 161 

em duas Comissões, uma para a elaboração da carta e outra para discutir sobre as metas.  Os 162 

membros debatem sobre a ação da emenda parlamentar da Comissão de Cultura, Educação e 163 

Esporte do Senado para o orçamento de 2014 e a ação de efetivação do Prêmio Teatro Brasileiro. 164 

Uma participante explana que o processo de revisão que estão fazendo do Plano será enviado para 165 

Plenária para aprovação. O Sr. Carlos Eduardo dos S. Espíndola discorre que seria feito um 166 

específico em cima de cada ação proposta no Plano. Uma participante entende que o objetivo 1.1 167 

está todas as ações e que na realidade é apenas avaliar se o objetivo está adequado. 168 

ENCERRAMENTO DIA 10/07/2013: Após alguns debates sobre as metas, as participantes 169 

interrompe a reunião para o almoço. 170 

 

 

Antônio Gilberto Porto Ferreira  

Representante Titular/FUNARTE 

 

 

 

 

Brasília, 

Julho de 2013. 


