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MINISTÉRIO DA CULTURA 

COLEGIADO SETORIAL DE TEATRO 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE TEATRO 

 

Local: Brasília - DF 

Data: 21 e 22 de agosto de 2013.  

 

Aos vinte um e vinte dois dias do mês de agosto de dois mil e treze teve início a Reunião do 1 

Colegiado Setorial de Teatro, sob a Coordenação da Magali Guedes de M. Moura – Representante 2 

Suplente da Secretaria de Articulação Institucional. Estiveram presentes os seguintes participantes: 3 

Marcelo Pedroso – Secretário Executivo/MinC; Guti Fraga – Presidente da FUNARTE; Américo 4 

Córdula – Secretaria de Políticas Culturais/MinC; Márcio Silveira dos Santos – RS; Marinez 5 

Teodoro Fernandes – RJ; Norval R. Barbosa – GO; Fernanda Azevedo – SP; Oséas de Moraes 6 

Borba – PE; Cláudio Augusto Lobo da Silva – AP; Raimundo Nonato Chacon – PR; Carlos 7 

Eduardo dos S. Espíndola – MT; Adyr A. D’Assumpção Júnior – MG; Udson Pinheiro – AL; Paulo 8 

de Queiroz Martins – AM; Antônio Gilberto Porto Ferreira – FUNARTE; Priscilla - Coordenação 9 

Legislativa. Raquel; Heloisa. ABERTURA: A Sra. Magali Guedes de M. Moura (Representante 10 

Suplente da Secretaria de Articulação Institucional) inicia a reunião convidando os componentes da 11 

mesa. O Sr. Marcelo Pedroso (Secretário Executivo/MinC) cumprimenta a todos e explana que é de 12 

fundamental importância a manutenção do diálogo e do debate em torno das questões que são a 13 

temática central do Ministério, tanto relacionando com as linguagens artísticas como relacionados 14 

com temas de inclusão social, do desenvolvimento econômico, pois são o tripé essencial da 15 

atividade do Ministério da Cultura em torno da qual estão organizadas todas as atividades que o 16 

Ministério Público desenvolve. O Colegiado enquanto instância do Conselho Nacional de Política 17 

Cultural tem um papel de ampliação do debate de ampliação da discussão em torno dos programas, 18 

das políticas, das ações desenvolvidas pelo Ministério. Abre os trabalhos da 2ª Reunião de 2013 da 19 

Setorial de Teatro e entende que é fundamental buscar em conjuntos com os Colegiados Setoriais 20 

construir novas situações, novas oportunidades que permitam ao Ministério avançar no 21 

desenvolvimento da cultura no Brasil. O Sr. Guti Fraga (Presidente da FUNARTE) cumprimenta a 22 

todos e relata a sua trajetória e suas expectativas com relação ao desafio de ser Presidente da 23 

FUNARTE. O Sr. Américo Córdula (Secretaria de Políticas Culturais-MinC) cumprimenta a todos e 24 

informa que o Ministério está passando no momento por uma reforma, onde haverá um novo 25 

módulo operando. Endente que o Colegiado Setorial tem uma missão de alinhar o Plano Setorial do 26 

Teatro. Explana que o Plano está dividido em cinco capítulos, com 12 estratégias e 63 ações e o 27 

Plano Nacional tem 53 metas, 35 com rebatimento com o teatro seja na articulação, na construção 28 

de equipamentos e o impacto do PIB. A Sra. Magali Guedes de M. Moura passa a palavra para os 29 

participantes se apresentarem. Iniciando as apresentações, o Sr. Marcio Silveira dos Santos (RS) 30 

cumprimenta a todos e discorre que o teatro de rua ou as artes cênicas na rua não são problemas são 31 

a solução e que gostaria muito que o Presidente da FUNARTE ficasse os dois dias para sentir a 32 

representação da sociedade brasileira de teatro. Relata que o Plano Setorial é uma das funções do 33 

Colegiado, dentre as milhares de itens para tentar resolver e levar para as bases. Entende que 34 

infelizmente dentro da própria estrutura do Ministério da Educação e as bases, Educação Básica 35 

brasileira, municipal e estadual, é extremamente precária a Lei que já vem de 96, que é obrigatória 36 

as quatro linguagens em concursos públicos, dança, teatro, música e artes visuais não funcionam. A 37 

Sra. Marinez Teodoro Fernandes (RJ) se apresenta e parabeniza a FUNARTE pelos editais. O Sr. 38 

Norval R. Barbosa (GO) cumprimenta a todos e explana que todos têm grandes expectativas com 39 
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relação a nova direção da FUNARTE que muita coisa irá caminhar dentro daquilo que o Brasil 40 

espera e precisa. A Sra. Fernanda Azevedo (SP) cumprimenta a todos e discorre sobre a sua 41 

trajetória. Relata que em São Paulo e também em outras regiões tem se discutido muito a questão da 42 

arte pública. Informa que a Lei de Fomento nasceu em São Paulo e era para ser espalhada pelo 43 

Brasil, mas não aconteceu, porque é muito lenta a máquina burocrática. O Sr. Oséas de Moraes 44 

Borba (PE) cumprimenta a todos e discorre sobre o problema do Teatro Parque que está há três anos 45 

abandonado, apesar de ser tombado. O Sr. Cláudio Augusto Lobo da Silva (AP) cumprimenta a 46 

todos e relata que sobre a dificuldade dos pequenos grupos em acessarem os recursos e entende que 47 

deve pensar em uma estratégia a fim de fazer com que os mesmos acessem os recursos disponíveis. 48 

Registra a sua frustração com relação ao recurso da Vale do Rio Doce, que estava na casa de R$ 15 49 

milhões, quando o edital da Amazônia foi lançado no dia 1º em Roraima infelizmente esse edital foi 50 

lançado no valor de R$ 5 milhões. Discorre que está crescendo um movimento no Norte solicitando 51 

que esse prêmio seja reeditado e que automaticamente seja devolvido esses R$ 10 milhões. O Sr. 52 

Raimundo Nonato Chacon (PR) cumprimenta a todos e relata sobre o edital Myriam Muniz e sobre 53 

o Amazônia Cultural. O Sr. Carlos Eduardo dos S. Espíndola (MT) cumprimenta a todos e entende 54 

que é importante a FUNARTE pautar as suas ações incluindo uma percentagem de pelo menos 24% 55 

na atuação em relação ao teatro para a infância e juventude. O Sr. Adyr A. D’Assumpção Júnior 56 

(MG) cumprimenta a todos e relata que a FUNARTE em Belo Horizonte temos poucos espaços 57 

públicos que funcionam e que existe uma série de teatros municipais fechados. O Sr. Udson 58 

Pinheiro (AL) cumprimenta a todos e levanta a questão da PEC 150. Explana que é preciso ter uma 59 

divulgação melhor das ações desenvolvidas. O Sr. Paulo de Queiroz Martins (AM) cumprimenta a 60 

todos e relata que concorda com o Sr. Cláudio Augusto Lobo da Silva com relação ao programa 61 

Amazônia Cultural e que sua preocupação com relação a esse programa é a repetição da inscrição 62 

exclusivamente pelo sistema SALIC. Entende que deve rever esse ponto do programa para que essa 63 

inscrição nesse momento, seja feita não apenas via sistema SALIC, mas também a inscrição física, 64 

para que possa fazer o projeto físico para que essas pessoas que não tem acesso a internet possam 65 

participar. O Sr. Udson Pinheiro realiza um adendo, com relação também ao edital Myriam Muniz 66 

que também as inscrições foram exclusivamente pelo SALICWEB e entende que tem que se 67 

preocupar com a acessibilidade em editais. Com relação ao Prêmio Teatro Brasileiro, destaca que 68 

não tem ação institucionalizada para a classe teatral, para o segmento do teatro como uma lei e que 69 

é preciso colocar também na agenda, nas discussões junto a FUNARTE sobre esse prêmio. O Sr. 70 

Guti Fraga entende que é preciso atender e atingir as pessoas que fazem teatro e explana que a porta 71 

da FUNARTE está aberta para todos. O Sr. Américo Córdula informa que existe uma pauta muito 72 

importante que deve ser levada ao Deputados, sobre Fundo Social do Pré-Sal, em que o Plano 73 

Nacional de Cultura tem a meta 10% do Fundo Social do Pré-Sal. A Sra. Magali Guedes de M. 74 

Moura relata que solicitou a assessoria parlamentar do Ministério para acompanhar o Colegiado na 75 

pauta da Reunião da tarde no Senado. Seguindo para a pauta da reunião, a Sra. Magali Guedes de 76 

M. Moura discorre que a pauta foi enviada por e-mail e que na parte da tarde terá que retomar 77 

algumas assuntos pendentes da reunião anterior, sobre o Regimento Interno e sobre o Plano 78 

Setorial. O Sr. Américo Córdula sugere fazer o intervalo e trabalhar o questão do Plano na reunião 79 

de manhã junto com a questão do movimento e das Conferências Municipais. Um participante 80 

também sugere incluir a revisão do cronograma de trabalho do Colegiado na parte da tarde da 81 

reunião de amanhã. O Sr. Antônio Gilberto Porto Ferreira (FUNARTE) cumprimenta a todos e 82 

relata que foi designado pela Ministra para participar agora à tarde do desafio a 1ª Reunião da 83 

Comissão Nacional Organizadora da VI Bienal de Jovens Criadores, que é um evento internacional 84 

que envolve os países de língua portuguesa. Os participantes debatem sobre a questão do Ofício 85 

envidado para o Senado sobre a questão da PEC 150 e da questão do Pré-Sal e interrompe a reunião 86 
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para o almoço. A Sra. Magali Guedes de M. Moura reinicia a reunião e o Sr. Eduardo explana que 87 

houve recomendação da Conselheira Marília, solicitando a abertura do edital imediatamente e 88 

também a abertura do Artes Cênicas na Rua. Discorre que o Conselheiro Sr. Flávio do Colegiado de 89 

Circo sugeriu que pudesse ser inserido dentro dessa recomendação o prêmio Carequinha. Esclarece 90 

que com a inserção do circo, dentro da solicitação de emenda e a solicitação de abertura do Prêmio 91 

Carequinha, pode reforça a causa. Quanto à questão da solicitação da emenda, foi enviado para o Sr. 92 

Flávio um e-mail, através do que foi redigido pelo Sr. Oséas de Moraes Borba, para que pudesse 93 

colher as assinaturas e inserir em um protocolo dentro da Comissão de Educação e Cultura do 94 

Senado. O Sr. Oséas esclarece que a defesa que foi feita da inclusão do circo, foi para ajudar na 95 

luta. Os presentes debatem sobre a questão da inclusão de circo no documento relacionado a 96 

emenda da PEC 150. A Sra. Magali Guedes de M. Moura relata que a pauta de amanhã ficou com a 97 

abertura, apresentação da pauta, Regimento Interno, Plano Setorial, diagnóstico de meta, 98 

apresentação sobre a Lei do Direito Autoral e sugere incluir o assunto sobre o Pró-Cultura. Um 99 

participante sugere a inclusão da revisão do Plano de Trabalho na parte da tarde. Os participantes 100 

voltam para o assunto de inserção do Colegiado de Circo e o Sr. Carlos Eduardo dos S. Espíndola 101 

sugere levar o documento colocando o posicionamento a favor da entrada do Circo. A Sra. Magali 102 

Guedes de M. Moura explana que o restante da pauta será o informe da SAE e das Conferências 103 

Municipais. A Sra. Priscilla (Coordenação Legislativa) relata que as emendas da LDO já foram 104 

encerradas e que foi apresentada um PEC mais antiga, que é a PEC 324, que destina pelo menos 6% 105 

dos impostos para a cultura. Existe um problema sério, tanto no Senado quanto na Câmara, em que 106 

a Fazenda é contraria em mexer no dinheiro. Informa que o Pró-Cultura está na Comissão de 107 

Finanças e Tributação e que estava pautado para ser votado hoje, mas como o Relator não estava foi 108 

retirado de pauta será apresentado um novo relatório e pautado e votado semana que vem. Discorre 109 

que as maiorias dos projetos que trazem recursos para a cultura estão na Câmara e não no Senado e 110 

que outra PEC importante é a PEC 49 de 2007, que inclui a cultura como um direito social dos 111 

brasileiros. A Sra. Priscilla relata que na questão do Pré-Sal, serão sete áreas que irão dividir o bolo 112 

do fundo social e foi aprovado recentemente que a educação, a ciência e a tecnologia ficarão com 113 

50% e as outras áreas iram dividir os outros 50%. Os presentes tiram as suas dúvidas com o Sra. 114 

Priscilla e o Sr. Carlos Eduardo dos S. Espíndola relata que todos precisam entender mais sobre as 115 

coisas relacionadas ao processo de mecanismo. A Sra. Priscilla discorre que possui uma planilha 116 

como os projetos prioritários na Câmara e no Senado e que disponibilizará para todos. 117 

ENCERRAMENTO DIA 21/08/2013: Os participantes seguem para a reunião no Senado e 118 

encerram a reunião do Colegiado. ABERTURA DIA 22/08/2013: Um participante inicia a reunião 119 

explanando que o primeiro item de pauta será a discussão e aprovação da proposta e em seguida o 120 

debate sobre as atividades do Plano Setorial. Os presentes retomam o assunto sobre o documento de 121 

adesão do Colegiado de Circo e um participante se responsabilizar em elaborar uma moção. Um 122 

membro da reunião entende que é importante retirar um documento priorizando a alteração da 123 

emenda, destinado a Ministra. Seguindo para a discussão sobre a revisão do Plano Setorial de 124 

Teatro e um participante sugere fazer o trabalho com os membros que tenham interesse. Uma 125 

participante relata que tem que fazer uma revisão do Plano especificando os prazos de execução de 126 

metas e outros pontos necessários. Um participante entende que seria interessante solicitar a 127 

FUNARTE ou o Ministério os dados sobre o teatro que possuem. Um membro faz a leitura das 128 

metas 1.1, 1.1.1 e 1.1.2 para a elaboração do Plano Setorial do Capitulo I e a Sra. Fernanda 129 

Azevedo entende que deveria incluir principalmente na questão de articulação entre educação e 130 

cultura. Uma participante explana que dentro das as leis específicas algumas acompanham o 131 

Sistema Nacional de Cultura pela criação do sistema e entende que é um problema, porque muitos 132 

Municípios não conseguiram se adequar as Sistema Nacional de Cultura. O Sra. Priscilla explica 133 
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sobre o documento que correlaciona as metas do PNC com as ações do Plano Setorial. Um 134 

participante questiona onde estão citadas as metas do PNC que impactam no teatro, mas que não 135 

tem algo previsto no plano. A Sra. Priscilla mostra outras planilhas para responde a pergunta. Uma 136 

participante relata que no Plano Setorial os objetivos e as ações estão praticamente ligados. A Sra. 137 

Priscilla informa que a previsão para termino da revisão do Plano Setorial é 2014 e que é esperado 138 

que todos os Colegiados tenham incluído até metas para o monitoramento. Após os esclarecimentos 139 

da Sra. Priscilla, um participante sugere colocar o Plano de lado para fazer a correlação em cima do 140 

documento apresentado pela mesma. Uma participante reinicia a leitura das metas do Plano e os 141 

participantes debatem sobre o mesmo. Com relação a meta de redução de imposto, uma participante 142 

relata que pelo uso SEBRAE o contribuinte individual cair os impostos, mas fica um pouco 143 

limitado. Um participante entende que a questão de isenção de impostos está mais voltada com a 144 

questão municipal com relação a emissão da nota fiscal. Um membro entende que seria interessante 145 

nos editais ter o abatimento pessoa física 27,5% e de 11% nos impostos estaduais, municipais e 146 

federais. Outro participante entende que o Colegiado poderia colocar uma pauta, uma demanda para 147 

FUNARTE com mapeamento do teatro. Com relação o promoção do teatro brasileiro no exterior 148 

através de mostras, seminários, intercâmbios e publicações, um membro da reunião explana que 149 

está aberto agora o festival de Moçambique, amostra de Moçambique. Um participante entende que 150 

tem que entrar na lei um programa que não feche nunca. Um membro explana que seria interessante 151 

ter uma indicação de haver um departamento de relações internacionais. Com relação a promover a 152 

subvenção de ingresso para a popularização do teatro, um participante relata que é o Vale Cultura e 153 

que foi posicionado na última reunião do CNPC exatamente os pontos como tinham vários 154 

representantes de praticamente todas as áreas. Com relação a: “Incentivar a criação e manutenção 155 

de espaços cênicos de modo a estimular o acesso e centralizar, e democratizar a produção teatral. 156 

1.2.1 – Criar e incrementar políticas de fomento, inclusive de apoio e abertura de linhas de 157 

créditos especiais para construção, reforma, recuperação, adaptação e manutenção de espaços 158 

públicos ou privados, fechados ou a céu aberto, destinados às artes cênicas.”. Um membro da 159 

reunião sugere fazer o parque cultural. A Sra. Raquel entende que tem uma questão bem importante 160 

que a manutenção dos espaços, os espaços privados estão com um papel muito importante na 161 

manutenção da cultura, na criação de pesquisa principalmente. Um participante sugere ler o 162 

programa de abertura e manutenção de sala de cinema do BNDES para ter uma referência sobre o 163 

tema. Item 1.2.2: Promover incentivos para que os Municípios tenham espaços adequados para 164 

apresentação da produção teatral assim como para recepção de grupos em circulação. 165 

Desenvolver a política de fomento das unidades pobres buscando equipá-las com infraestrutura 166 

adequada para apresentações em áreas remotas.” Os presentes explanam que no Paraná existia a 167 

caravana cultural que era em um ônibus que fez muito sucesso. Com relação ao item que diz: 168 

“Desenvolver política de fomento para ocupação, utilização de espaços públicos a céu aberto para 169 

equipamento cultural e artístico incentivando o uso das praças e ruas para grupos e companhias de 170 

teatro de rua.”. Um membro entende que o município ou a cidade deve permitir que faça teatro 171 

onde achar que o espetáculo pode ser apresentando. Item 1.2.5 “Promover estudos para o 172 

estabelecimento de critérios visando a criação de um selo de certificação de excelência, espaço 173 

teatrais em parceria com Estados, distrito Federal e Municípios.”. Um participante discorre que 174 

hoje teatro não está mais preso no teatral e outro sugere que criasse um texto que lutasse pela 175 

preservação dos grandes espaços públicos históricos . Uma participante entende que o Colegiado 176 

tem que lutar para que o estado assuma as suas responsabilidades com a participação da sociedade 177 

civil organizada. O Colegiado debate sobre o problema dos espaços públicos e um participante 178 

sugere ir para o almoço para não comprometer o cronograma. ENCERRAMENTO DIA 179 
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22/08/2013: Um participante discorre após o almoço será continuada a discussão sobre as metas do 180 

Plano Setorial de Teatro. 181 
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Brasília, 

Agosto de 2013. 


