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REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL – TEATRO 1 

 2 

 3 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4 

 5 

Estamos aguardando algumas pessoas que estão chegando ao aeroporto, mas em 6 

10 minutos começaremos. Bom dia a todos e todas! Meu nome é Gustavo Vidigal, 7 

coordeno o Conselho Nacional de Política Cultural. Ontem fizemos a primeira 8 

reunião das Câmaras Setoriais. Ontem reunimos a Câmara Setorial da Dança. A 9 

reunião ontem foi o dia inteiro. Hoje temos a de Teatro, amanhã da Música, quinta 10 

do Circo e sexta das Artes Visuais. A retomada do processo de câmara setorial 11 

depois de muito tempo é um marco importante para o ministério. Conseguimos 12 

depois de muito tempo e a muito custo superar divergências internas, dento do 13 

MINC e, finalmente, conseguimos fazer a reunião que vocês tanto desejavam. O 14 

Oséas tanto brigou e, finalmente, conseguimos fazer. A idéia da reunião de hoje é 15 

primeiro fazer uma avaliação do trabalho desenvolvido ao longo do tempo que a 16 

câmara trabalhou. Depois a idéia é fazer uma apresentação do Plano Nacional de 17 

Cultura e apresentar pauta de trabalho que apresentamos ontem e que gostaríamos 18 

que seja a pauta de trabalho daqui para frente dos colegiados setoriais. É importante 19 

dizer que, vocês têm alguns papéis aí na frente, com o Decreto Presidencial 5.520, 20 

esse que está aí subchefia de assuntos políticos, o presidente cria o Conselho 21 

Nacional de Política Cultural. O Conselho Nacional foi instalado no ano passado e a 22 

partir da vigência do Conselho os órgãos colegiados que o ministério tinha passaram 23 

a ficar embaixo do escopo de trabalho do Conselho Nacional de Política Cultural. As 24 

Câmaras Setoriais, então, migraram da Funarte e vieram para o Conselho com a 25 

instalação do CNPC. Vocês vão ver também, temos aqui uma cópia do regimento 26 

interno do Conselho Nacional, em que as atribuições do colegiado setorial são mais 27 

amplas que as das Câmaras Setoriais. Então, o que temos agora é esse formato de 28 

colegiado setorial. A idéia é fazer uma apresentação, cada um se apresentar. Depois 29 

pediria que o Oséas retomasse um pouco da discussão dos colegiados setoriais 30 

dentro do Conselho Nacional. Mas grosso modo, os colegiados vão ter mais 31 

atribuições. Não vamos discutir apenas a cadeia produtiva de cada segmento, de 32 

cada linguagem. A idéia agora é discutir e formular política pública para o setor. 33 

Então, a idéia do colegiado setorial do teatro é subsidiar e à medida que formos 34 
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ampliando nossas atribuições também consolidar uma série de formulações a cerca 35 

de como o estado, o governo federal, no caso, deve atuar com relação ao teatro. 36 

Preparamos uma apresentação sobre o Conselho Nacional de Política Cultural. A 37 

idéia é só entender como funciona o Conselho, quem faz parte, quem tem poder de 38 

voz e vota, está tudo explicado ali. Depois podíamos fazer uma apresentação breve. 39 

A apresentação do Conselho é só para ter uma apresentação geral. A idéia é cada 40 

um se apresentar, o Oséas falar um pouco sobre o colegiado setorial, as 41 

dificuldades, os avanços, e depois abrirmos para uma conversa franca, livre e 42 

mandar ver. Então, vamos apresentar o Conselho. O que é o Conselho Nacional de 43 

Política Cultural? Ele é um órgão colegiado, integrante da estrutura básica do 44 

Ministério da Cultura e reestruturado pelo Decreto 5.520, de 24 de agosto de 2005. 45 

Qual é a principal diferença entre o Conselho Nacional de Cultural que existia no 46 

governo anterior do presidente Fernando Henrique Cardoso para o Conselho 47 

Nacional de Política Cultural? É que aqui incorporamos a sociedade civil. A 48 

sociedade civil hoje no Conselho é metade do Conselho. Então, temos metade de 49 

governo e metade de sociedade civil. As finalidades são contribuir para a formulação 50 

de políticas públicas de cultura, promover a articulação e o debate entre governo e 51 

sociedade civil organizada, para o desenvolvimento e o fomento das atividades 52 

culturais no território nacional, aquelas tarefas do Conselho. O que muda da 53 

reestruturação? O CNPC incorpora a sociedade civil e passa a ter um lócus dentro 54 

do Ministério da Cultura. O CNPC é ligado à Secretaria Executiva do MINC. Só para 55 

vocês terem uma idéia. Quais são as principais tarefas do Conselho? Elaboração, 56 

consenso e compartilhamento de estratégias para as políticas culturais, 57 

transparência na gestão da política cultural, ampliação dos espaços de participação 58 

e instalação de canais permanentes de manifestação das demandas dos segmentos 59 

culturais. Pode passar. Volta só um pouquinho. O Conselho está estruturado, no que 60 

diz respeito à sociedade civil, as Câmaras Setoriais têm representantes lá. Todas as 61 

câmaras têm representantes lá. Agora, outros segmentos foram incorporados, na 62 

última reunião já ampliamos mais o Conselho, incorporamos novos segmentos. 63 

Depois vamos tratar e explicar quais são eles. Mas a idéia é que cada colegiado 64 

setorial torne-se um espaço de formulação da política para a linguagem e para o 65 

segmento artístico. Então, acho que essa é a principal diferença que vamos ter e é a 66 

grande tarefa que esperamos trabalhar junto com vocês. No caso da dança, do 67 

teatro, das artes visuais, do cinema também, a idéia é consolidarmos num curto 68 
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prazo, em um ano, um plano nacional para o segmento, a partir do trabalho que 69 

vocês vêm desenvolvendo nas Câmaras Setoriais. É importante lembrar que todo 70 

trabalho que foi realizado foi incorporado no Plano Nacional de Cultura, que é esse 71 

documento que também está na sacola de vocês. Não só o trabalho das câmaras, 72 

mas também do Conselho Nacional. Essa já é a segunda versão que incorpora 73 

todas as contribuições que o Conselho fez. Pode passar. Então, temos 52 e 74 

membros, 46 têm direito a voz e voto e 6 tem direito apenas a voz. Dentro do 75 

governo temos Poder Público federal, estadual e municipal, sociedade civil 76 

segmentos artístico-culturais, entidades empresariais, fundações e institutos e 77 

personalidades de notório saber. Quais são os segmentos pode pular. Então, esses 78 

são os segmentos que abrangem o espectro da sociedade civil: artes digitais, artes 79 

visuais, audiovisual, circo, dança, música erudita, música popular, teatro, literatura, 80 

livro e leitura, culturas afro-brasileiras, culturas dos povos indígenas, culturas 81 

populares, inclusão social por meio da cultura patrimônio imaterial, patrimônio 82 

material, arquivos e museus. Esses segmentos já foram ampliados na última 83 

reunião. Incluímos moda, design e artesanato. E temos, também, entidades que 84 

foram convidadas a participar com direito a voz, mas sem direito a voto que é 85 

arquitetura e urbanismo e tem mais algumas que não estou lembrando agora, mas 86 

até o fim da reunião eu lembro. (Intervenção fora do microfone) Ah, é verdade, o 87 

Instituto Histórico Brasileiro, a Sociedade Brasileira para o Progresso para a Ciência 88 

tem assento agora. A atividade dos conselheiros no CNPC não é remunerada. Tem 89 

um decreto que regulamenta, a atividade de vocês é de utilidade pública. Na 90 

verdade colocamos esse eslaide mais para o CNPC mesmo, para mostrar que não 91 

temos condições de pagar o pró Bono, que chama, mas que é de utilidade pública. 92 

Pode passar. Agora é só atividade do Conselho. Então, basicamente é isso. Quis 93 

apresentar um pouco para vocês um modelo, como se estrutura em linhas gerais o 94 

CNPC, para vocês terem uma idéia de como funciona o Conselho Nacional. Ao 95 

longo de nossa reunião de hoje vai ficar claro que são novas atribuições que não só 96 

o Conselho tem, mas que de um modo geral os espaços colegiados vão ter agora. A 97 

mudança do Ministro Gil para o Ministro Juca acelera a consolidação de tudo isso, 98 

de todos esses desafios que temos. Era um pouco isso. Pediria que nos 99 

apresentássemos e depois o Oséas vai fazer uma breve colocação.  100 

 101 

Sr. João Batista Lima (Região Nordeste): 102 
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(Inaudível) 103 

 104 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 105 

 106 

Sou representante do estado de Minas das Câmaras Setoriais.  107 

 108 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 109 

 110 

Sou produtora, representante APTR – Associação de Produtores de Teatro do Rio – 111 

e trabalho não só com peças, com montagem, mas também com acervo e memória 112 

na área do teatro.  113 

 114 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 115 

 116 

Minha área é o teatro, sou representante do fórum de cultura de Curitiba.  117 

 118 

Srª Heloísa Vinadé (Poder Público Federal): 119 

 120 

Sou coordenadora de teatro da Funarte. 121 

 122 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 123 

 124 

Atriz, jornalista, atualmente ouvidora do Ministério da Cultura na representação 125 

regional Rio de Janeiro e Espírito Santo e participei da Câmara Setorial como 126 

mediadora durante algumas reuniões da Câmara.  127 

 128 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 129 

 130 

Gustavo Vidigal. 131 

 132 

Sr. Marcelo Veiga (Poder Público Federal): 133 

 134 

Faço parte da equipe do Conselho Nacional de Política Cultural.  135 

 136 
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Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 137 

 138 

Diretor de teatro e atualmente secretário de cultura da Bahia. 139 

 140 

Srª Maria Eliza Silva (Região Nordeste): 141 

 142 

Bom dia! Sou gestora cultural, coordenei a implantação do sistema estadual de 143 

teatro do Ceará.  144 

 145 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 146 

 147 

Sou ex-presidente do SAPED do Rio Grande do Sul e represento o teatro nas 148 

Câmaras Setoriais. 149 

 150 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 151 

 152 

Nas Câmaras Setoriais inicialmente representava o teatro e, atualmente, represento 153 

a Câmara Setorial de Teatro no CNPC. Sou ator e diretor. 154 

 155 

Srª Suely Rodrigues (Região Norte): 156 

 157 

Sou diretora e atriz. Moro em Porto Velho, Rondônia, então, represento também a 158 

região Norte que atualmente foi dividida e teria que ter um representante de Belém, 159 

mas trabalhamos com o Acre, Rondônia, Roraima e o Amazonas. Também trabalho 160 

com o sindicato dos artistas em Rondônia.  161 

 162 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 163 

 164 

Sou ator, presido a cooperativa paulista de teatro e represento o estado de São 165 

Paulo na Câmara Setorial.  166 

 167 

Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região Sudeste): 168 

 169 

Diretor, produtor, representando o Rio de Janeiro.  170 
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Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 171 

 172 

Então, Oséas, se você pudesse falar um pouco.  173 

 174 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 175 

 176 

Bom, na verdade, para chegar a essa reunião hoje começaram os debates no dia da 177 

posse do Conselho em que todos os representantes de câmara e seus suplentes 178 

que estão presentes pediram a volta das câmaras e começaram a haver algumas 179 

pequenas discussões com os representantes do ministério do governo, exatamente 180 

por que, pelo menos na visão que foi exposta no primeiro momento, eram as que 181 

estavam extintas as câmaras ou como se elas tivessem sido extintas naturalmente. 182 

Reunimo-nos, a última reunião foi em novembro de 2006, e o ministério foi quem 183 

cortou, realmente, as novas reuniões da câmara. Na primeira reunião do Conselho, 184 

em março deste ano, foi colocado o regimento interno para ser aprovado e foi onde 185 

os representantes das câmaras protestaram com relação ao colegiado setorial da 186 

forma como estava e começou a ser pedido intensamente que antes de ser discutido 187 

o colegiado, esse assunto passasse para reunião nas câmaras, que foi prometido 188 

que iria acontecer. Então, foi retirado o tema colegiado, foi formado um grupo de 189 

trabalho e na secunda reunião novamente pedimos para que não fosse discutido 190 

colegiado setorial devido a não ter havido a reunião das câmaras ainda. Na terceira 191 

reunião do Conselho, a primeira extraordinária que foi em Minas, redigi um 192 

documento em que pedia que antes do assunto voltar para a discussão no Conselho 193 

houvesse uma reunião das câmaras para que elas opinassem com a mudança de 194 

Câmara Setorial para colegiado setorial, até por que no grupo de trabalho alguns 195 

assuntos não tinham tido consenso. Recolhi algumas assinaturas de vários 196 

conselheiros, não só de representantes de Câmaras, mas de outros conselheiros e 197 

entregamos a Juca Ferreira e pedimos para protocolar uma cópia em que pedíamos 198 

que o assunto só voltasse ao pleno após a reunião das câmaras. A última reunião do 199 

Conselho, em agosto deste ano, foi colocado ao Conselho esse documento. O 200 

Conselho por unanimidade acatou que houvesse a reunião das câmaras para que 201 

mais do que ninguém, na nossa opinião, são exatamente representantes dos 202 

estados e de todas as câmaras que devem opinar como vai ficar essa situação do 203 

colegiado setorial. Então, na verdade, esse documento que foi tirado xérox agora e 204 
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entregue a vocês do grupo de trabalho foi uma conversa que tivemos. Na verdade, 205 

eu nem estaria nesse grupo, no dia tinha avisado que não poderia estar, por isso 206 

que só cheguei à tarde, mas é uma proposta. Basicamente são dois assuntos a que 207 

não se chegou a consenso. Um deles é quanto à representatividade das câmaras 208 

que no meu ver seria como tínhamos saído em 2006 com a idéia que continuaria 209 

estadual e aqueles estado que à medida que fosses se organizando entrariam nas 210 

câmaras. Foi essa a proposta e foi esse o acordo que tínhamos feito com o governo 211 

em 2006. Outra opinião, de outro membro que estava na reunião, é que essa 212 

representação fosse regional. Então, basicamente foram essas duas reuniões, 213 

inicialmente. Inclusive, Gustavo, andei ouvindo minhas gravações e inicialmente se 214 

falava muito de ter um único molde para todas as câmaras, as que vão vir e as que 215 

já existem, ou seja, a mesma fórmula de organização. Mas na última reunião o 216 

próprio Juca Ferreira já tinha dito, ouvi na gravação ele dizendo que deveria ser 217 

respeitada a diversidade de cada segmento. Então, ele já colocou isso no pleno. 218 

Então, essa foi uma das colocações. A outra foi com relação ao que não está aqui 219 

nesse relatório, mas foi em relação ao mandato da representação das câmaras que 220 

no regimento tem como as câmaras terminando o mandato dos representantes em 221 

julho de 2008. Um dos representantes, que foi exatamente o que propôs a 222 

regionalidade, propôs que fosse até dezembro de 2009, ao final do Conselho. E eu 223 

tinha proposto que pelo menos seis meses antes terminasse para que houvesse a 224 

transição não só que nós do Conselho pudéssemos passar para os novos 225 

representantes o que tinha sido trabalhado antes, como desse tempo também para 226 

os novos representantes elegerem quem iria assumir o Conselho e não acabar tudo 227 

de uma vez só e começar tudo da estaca zero. Então, na verdade, são esses dois 228 

tópicos que ficaram em aberto, porque inclusive, a questão do termo tripartite que, 229 

no grupo decidimos tirar esse tripartite porque a proposta do governo era – em teatro 230 

fica mais fácil de explicar porque em teatro tínhamos representantes estaduais, 231 

tinham os representantes, como a Andréa, que era dos segmentos e tinha 232 

representantes governamentais – que fosse o mesmo número de representantes 233 

estaduais, de regionais, de grupos e de governo. Propusemos tirar o termo tripartite 234 

porque poderia fazer como era antigamente. Por exemplo, a câmara de teatro ter 11 235 

representantes estaduais, cinco de grupos de trabalho e mais cinco governamentais. 236 

É o que equilibraria. Então, pedimos para que fosse tirado esse termo tripartite do 237 

relatório. Em síntese, acho que é mais ou menos isso. Tem esse documento que 238 
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está aqui. Tem também o regimento que está no regimento, que poderemos discutir 239 

também para que possamos chegar, após essas reuniões das câmaras, com 240 

propostas para serem levadas ao pleno do Conselho e podermos fechar o 241 

regimento. Há um ano estamos segurando o fechamento do regimento para poder 242 

haver essa reunião.  243 

 244 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 245 

 246 

Acho que isso que o Oséas está colocando é fundamental. Montamos um grupo de 247 

trabalho e o grupo está discutindo a divergência entre dois pontos do estatuto. De 248 

qualquer forma, a idéia é estender o mandato de vocês até o ano que vem, tem essa 249 

colocação. Oséas acha que tem que ser antes. A idéia, de qualquer forma, é 250 

estender o mandato até o fim do ano que vem e fazer um processo de seleção 251 

conjunto com vocês, aliás, seleção não, eleição, em que pudéssemos constituir 252 

fóruns nacionais e neles eleger os próximos representantes. Na verdade, os fóruns 253 

já existem, é só consolidá-los. (Intervenção fora do microfone) É, na verdade, essa 254 

divergência que tem, que o Oséas colocou, é fundamental. Ontem, inclusive, 255 

discutimos bastante isso. A dança fez uma proposta ontem. Eles fizeram uma 256 

recomendação ao grupo de trabalho. Então, algumas pessoas entendem que, na 257 

verdade, o ideal é que fosse por macrorregiões, outras entendem que seria por 258 

estado e a idéia é discutir isso e levar uma proposta ao grupo de trabalho, que é 259 

constituído por membros do Conselho, e eles é que vão encaminhar para o Plenário 260 

e o Plenário vota.  E vai votar quando tiver esclarecido, quando o grupo de trabalho 261 

tiver resolvido. De modo bem democrático. (Intervenção fora do microfone) O Ney 262 

está inscrito. A idéia é agora fazermos um debate livre sobre essas questões.  263 

  264 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 265 

 266 

Bom dia a todos! Queria parabenizar meu colega por se dedicar a essa tarefa tão 267 

árdua que é discutir a questão da representatividade. Devo dizer que esse é um 268 

assunto espinhoso e confiamos em nossa representatividade. Porém, ele não pode 269 

de forma alguma atropelar ou encobrir ações metas, diretrizes e objetivos que já 270 

traçamos há dois anos e que não tivemos retorno até agora. Salvo engano, a 271 

Câmara Setorial de Teatro trabalhou arduamente, constituiu um relatório completo 272 
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no final da sua primeira versão entregue à Funarte – tomara que esse relatório 273 

exista ainda, que ele não tenha se perdido. (Intervenção fora do microfone) É muito 274 

mais do que isso. Fizemos um trabalho árduo para isso. Discutimos toda a cadeia do 275 

teatro, da formação com diversos representantes e formulamos uma lei para o teatro 276 

brasileiro, que do meu ponto de vista, pelo menos, é a coisa mais importante, e 277 

fizemos uma coisa histórica dentro das artes cênicas no país que foi colocar uma 278 

emenda no orçamento da União, que aprovamos e teve conseqüência de 15 279 

milhões. Ela foi aprovada em 100 milhões na Comissão de Educação e Cultura do 280 

Senado, foi aprovada em 30 milhões no orçamento da União e foram liberados 15 281 

com muita batalha de todos que estamos aqui, de corredores, de vindas à Brasília, 282 

de procurar tanto ministro quanto deputados, senadores, ir à casa de algumas 283 

pessoas para que isso saísse. Isso foi uma ação conjunta de todos nós que uniu o 284 

país inteiro. Fizemos uma reunião aqui com mais de 120 entidades, movimentos e 285 

fóruns do país e na medida em que isso vai para dentro do Conselho Nacional de 286 

Política Cultural a minha sensação é que isso se arrefece, que isso perde nitidez, 287 

perde substância, perde importância. Gostaria de colocar em que medida a Câmara 288 

Setorial está em sintonia ou em desintonia com as outras instâncias representativas 289 

nesse país. Todos vocês devem ter acompanhado, porque ganhou os editorias do 290 

país inteiro, pela primeira vez o teatro foi motivo de editorial da Folha do estado de 291 

São Paulo, do Globo, do JB, do Correio Braziliense, que existem dois projetos para o 292 

teatro nacional hoje. Um proposto pela PTR e pela PTI de São Paulo e outro 293 

proposto pela Câmara Setorial Redemoinho e Cooperativa com algumas diferenças. 294 

Mas o fato é que o teatro tem um projeto de lei para o país e o governo não 295 

responde. O ministro não responde, o presidente da Funarte não respondia, 296 

ninguém responde. Há uma verdadeira enrolação, perdoem-me a palavra, nesse 297 

sentido. A sociedade civil tem uma proposta clara, objetiva. Essa proposta está 298 

sendo discutido na Comissão de Cultura do Senado Federal, está sendo discutida 299 

na Comissão de Educação e Cultura da Assembléia, na Câmara dos Deputados, foi 300 

discutido amplamente com a Funarte e cadê a resposta do governo? Vocês estão 301 

representando o ministro aqui hoje, vocês vão me desculpar, mas esse governo 302 

prima por conversas e viagens, porque foram feitos seminários, conferências, 303 

conselhos, agora diálogo que o ministro está fazendo, fez no Rio, vai fazer em São 304 

Paulo. Estamos no sexto ano do governo Lula, um governo de maioria, de 305 

popularidade quase que restrita no país e que tem autoridade para implantar 306 
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programas públicos. Se a função das Câmaras Setoriais é a implantação de políticas 307 

públicas, acho que nossa câmara tem muito com o que contribuir. Oséas veio aqui 308 

para defender o projeto do Redemoinho também aqui no Senado. (Intervenção fora 309 

do microfone) Defendeu o projeto da Câmara que é muito semelhante ao projeto 310 

Redemoinho, essas diferenças acreditamos que sejamos capazes de superá-las. 311 

Inclusive, as diferenças com a PTR e com a PTI. É obrigação do governo, nesse 312 

momento, fazer uma proposta que una o incentivo fiscal ao fundo público. O ministro 313 

sabe que esse terreno já está mais do que arado, semeado. Cadê a proposta de 314 

reformulação da Lei Rouanet? Cadê a proposta de abertura do fundo público, se ele 315 

diz que o Fundo Nacional de Cultura não funciona? Não podemos passar oito anos 316 

de governo conversando e viajando. Desculpe-me Gustavo, Marcelo, sei que vocês 317 

estão aqui com as melhores das boas intenções. A Ana Lúcia Pardo e a Heloísa já 318 

estão um pouco mais acostumadas a esse debate. Estamos caminhando. Temos 319 

uma representação nacional não só de Câmara, mas também do Redemoinho. Esse 320 

ano a secretaria vai para a Bahia, já passou por Minas, já passou por São Paulo, 321 

Porto Alegre, esse ano vai para o teatro de Vila Velha. Um dos líderes está aqui 322 

presente, hoje é secretário. Sinto que avançamos numa velocidade que o governo 323 

não acompanha. Claro, existe a máquina, existe todo um problema que não ele não 324 

consegue avançar. Estamos nos associando à UNESCO – Instituto Internacional de 325 

Teatro. Estamos pedindo que o Ministério da Cultura de manifeste em relação a 326 

Ibero-cena, que é um fundo das nações latino-americanas coordenada pela 327 

Espanha e de que o Brasil não faz parte, o governo Fernando Henrique não entrou 328 

na época. Estamos pensando numa liga latino-americana. Temos leis, temos 329 

programa, tem emenda, tem relatório. Desculpe-me a incisão, mas acho que ou 330 

essa câmara avança, como tem avançado na representação por meio do Oséas, 331 

com esses programas, essas metas, essas diretrizes sendo implantadas ainda 332 

nesse governo ou vou continuar sendo um crítico atroz desse tipo de encontro que 333 

gira em torno de si e não anda para frente.  334 

 335 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 336 

 337 

Bom, já que começamos a conversa sobre a lei do teatro, queria só lembrar dois 338 

detalhes. Primeiro, no site do MINC os relatórios das câmaras não estão 339 

atualizados. Terminamos os últimos relatórios em novembro de 2006. E não estão 340 
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lá. Foi prometido, inclusive, que sairiam as primeiras revistas com esses relatórios e 341 

não saiu. Mas meu maior espanto não é nem em relação a isso e acho que esse foi 342 

um dos motivos que brigamos tanto para que a câmaras voltassem. Coisa que 343 

dissemos no início das câmaras é que juntos somo fortes e individualmente somos 344 

formiguinha. Quando falei com o Celso Frateschi sobre a lei do teatro da câmara e 345 

ele perguntou onde poderia ter uma cópia dessa lei. Como assim? Perguntei. A lei 346 

foi redigida na Funarte, a Funarte tem o relatório, como você, que é o presente da 347 

Funarte, vem me perguntar como você tem acesso a essa lei? Foi um grande 348 

espanto. Foi esse ano. Peguei uma cópia e mandei para ele para ver se só assim 349 

ele teria acesso a essa lei do teatro que foi elaborada dentro da Funarte, tem uma 350 

grande semelhança com a lei do redemoinho e que acho que o governo, CNPC, 351 

câmara ou colegiado setorial tem um grande passo que é colocar isso para frente, 352 

tirar dos arquivos da Funarte e colocar para frente esse trabalho. Já dissemos isso 353 

em reuniões do Conselho Nacional de Política Cultural. Não passamos dois anos 354 

viajando ao Rio ou a Brasília, elaborando relatório, para isso ficar engavetado. 355 

Inclusive, fui um dos que disse no Conselho que inicialmente o que nos foi dito 356 

quando estávamos elaborando aquele documento? Os relatórios das câmaras, junto 357 

com os relatórios da Conferência Nacional de Cultura vão subsidiar o Conselho 358 

Nacional de Política Cultural, vão para o Conselho Nacional de Política Cultural para 359 

este elaborar o Plano Nacional de Cultura. Isso nos foi passado durante dois anos 360 

de trabalho. Então, lógico que queremos ver isso ser levado a atitudes concretas, a 361 

trazer, realmente, esse material. O Plano Nacional de Cultura já tem uma parte do 362 

relatório? Tudo bem, mas pelo menos e aí peço ao Gustavo como coordenador do 363 

Conselho que se não vai colocar agora esse caderninho, mas que pelo menos leve 364 

ao conhecimento dos conselheiros os relatórios que foram elaborados na câmara 365 

até para eles entenderem porque muito conselheiro que não passou por câmara não 366 

entende nem que foi uma câmara setorial. Então, para ele entender o que foi 367 

elaborado, todo esse documento, um calhamaço em 2005 de quase 500 páginas, 368 

em 2006 outro relatório grande unindo todas as câmaras em assuntos que diziam 369 

respeito a todas elas. Então, acho que os membros do Conselho têm que ter acesso 370 

a esses relatórios já que não está no site do MINC para eles baixarem e lerem. E a 371 

lei sim, ser discutida, ser trazida ao Conselho porque eu particularmente estou com 372 

o e-mail dos conselheiros e vou enviar a lei do teatro para todos, um por um. Mas aí 373 

peço, como sei que o Gustavo é uma pessoa que desde que assumimos sempre foi 374 
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uma pessoa aberta a sugestões dos membros da câmara que leve esses relatórios 375 

para os conselheiros para eles entenderem porque quando falamos para eles para 376 

que não estamos falando nada. Alguns a que temos mais acesso temos dado o 377 

material, mas para outros parece que fica soando como se fosse uma coisa muito 378 

distante. Como não está disponível e não está no site do MINC, quando você clica 379 

em Câmara Setorial tem um relatório bem atrasado. Então, que seja disponibilizado 380 

isso pelo menos aos conselheiros.  381 

 382 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 383 

 384 

Com relação ao relatório das câmaras tivemos, realmente, um problema de acesso a 385 

tudo que foi produzido. O diálogo com a Funarte está mudando e hoje em temos a 386 

participação deles e a idéia é que isso se intensifique daqui para frente com a volta 387 

dos colegiados. Vejo quatro pautas fundamentais que vocês precisam participar e 388 

que já foram apresentadas no Conselho. A proposta de nova Lei Rouanet já foi 389 

apresentada na última reunião do Conselho Nacional de Política Cultural, a nova lei 390 

do direito autoral já foi apresentada também, o programa Mais Cultura e Plano 391 

Nacional de Cultura. São quatro agendas que já estão na rua para interlocução com 392 

a sociedade. Sabemos, não tem nenhuma dúvida que se não tivermos apoio social, 393 

não vamos conseguir aprovar a nova reformulação da Lei Rouanet.  394 

 395 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 396 

 397 

Vocês não apresentam a proposta de fundo público.  398 

 399 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 400 

 401 

Já foi apresentada.  402 

 403 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 404 

 405 

Cadê o fundo público, você mesmo não falou? Você falou em direito autoral, você 406 

falou em Lei Rouanet. O fundo público é o eixo central da nova Lei Rouanet. Mas 407 

cadê a lei? Por que ela não está aqui?  408 



 14/151 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 409 

 410 

Ela não foi dada nem aos membros do Conselho.  411 

 412 

(Intervenção simultânea) 413 

 414 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 415 

 416 

Pessoal, vamos nos inscrever. Vocês querem se inscrever? 417 

 418 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 419 

 420 

Veja, a lei está sendo apresentada. O diálogo cultural é isso, é basicamente a nova 421 

proposta de lei com fundo público. Ela já está sendo apresentada. Ela foi 422 

apresentada no Rio de Janeiro, quem pode ir ao Rio viu, na Bahia.  423 

 424 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 425 

 426 

Os dois têm razão. Na verdade, a lei não foi apresentada. O projeto de lei, Juca 427 

falou ontem, será disponibilizada no fim do mês. Foi apresentado o plano, a idéia. 428 

Isso foi apresentado no Rio e na Bahia.  429 

 430 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 431 

 432 

 Qual é a questão? A lei, o PL, não apresentamos porque tem uma divergência com 433 

o planejamento, justamente no fundo. A Lei Rouanet não é contingenciável, o fundo 434 

é. É essa a divergência, mas já estamos discutindo com a sociedade todos os 435 

elementos que integram o projeto de lei. Assim que superar o projeto de lei, vamos 436 

negociar isso direto com o presidente, vocês vão ter o projeto de lei em si. Mas isso 437 

já está sendo discutido. O espírito da lei todo já está sendo apresentado, a 438 

reformulação, os fundos setoriais todos, isso já está presente e já está disponível. O 439 

diálogo cultural é exatamente isso, é uma iniciativa que o ministro tomou de ir 440 

ampliando, divulgando e na medida em que vai divulgando, vai agregando força 441 
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política para dar a musculatura necessária para aprovar o projeto. Sabemos que não 442 

vai ser fácil. Dentro do governo, já teremos uma resistência muito grande.  443 

 444 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 445 

 446 

Talvez a resistência maior esteja dentro do governo. Se houvesse uma memória 447 

desse trabalho que vimos fazendo seria tudo mais fácil. Por exemplo, 120 entidades, 448 

movimentos e fóruns que vieram ao Senado e estiveram junto com o então 449 

Secretário Juca Ferreira para que haja esse apoio. É consenso, o discurso do 450 

Eduardo Barata no Senado Federal e o meu discurso convergem no sentido de um 451 

fundo público de cultura. É consenso que a Lei Rouanet tem que ser limitada para 452 

evitar excessos.  453 

 454 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 455 

 456 

Não, não é consenso, Ney. Isso não é consenso.  457 

 458 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 459 

 460 

Não é consenso para os institutos dos bancos, para as fundações. Esse governo 461 

tem 70% de popularidade. Enquanto ele for pressionado pela Rede Globo, pelos 462 

bancos e pelo setor do mercado brasileiro, não vai passar nada nesse país.  463 

 464 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 465 

 466 

Tudo bem. Só não acho que seja consenso. É uma disputa política que vai ser feita.  467 

 468 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 469 

 470 

Consenso não é 100%. Consenso é no sentido de que no campo teatral, qual é a 471 

maior representatividade? É a câmara, o Redemoinho, que representa 80, 90% da 472 

produção teatral e as associações de produtores profissionais. Com esse setor hoje 473 

é possível sentar à mesa, trazê-los e gerar um consenso. Com esse setor é 474 

possível, que é o mais organizado no país hoje. É maior, inclusive, em número de 475 
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pessoas do que o cinema, que já tem a sua lei do audiovisual. Isso está sendo 476 

consensuado entre nós. Agora, se o ministro vai para o Rio de Janeiro, vai para a 477 

casa dos atores globais, se ele vai para as fundações Itaú, Bradesco, etc., nunca ele 478 

ver consenso para colocar uma nova lei. Ou ele faz história, ou a história passa por 479 

ele. Desculpe-me, mas faz seis anos que estamos aqui nessa mesa.  480 

 481 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 482 

 483 

Mas a proposta já está sendo construída e está sendo apresentada. De qualquer 484 

forma, para além da Lei Rouanet temos a política de direito autoral, o programa Mais 485 

Cultura, o Plano Nacional e tudo isso tem que ser discutido aqui também. Já temos a 486 

agenda política.  487 

 488 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 489 

 490 

Se for essa agenda, vou pedir licença. Por que é sempre assim. Vamos discutir o 491 

direito autoral, vamos discutir o Plano Nacional de Cultura. O Mais Cultura o governo 492 

apresentou para o país inteiro. Está aí, é um programa que será executado, ele já 493 

está em prática, o presidente já fez o decreto. Vim aqui, todos nós viemos. Ele está 494 

em pleno funcionamento. Agora, se você for nos enrolar aqui, vou pedir licença e 495 

volto para meu estado e vou brigar lá, vou para o Jornal Hoje, para o Correio 496 

Braziliense e dizer a farsa que é a Câmara Setorial. Se for para enrolar, me retiro da 497 

mesa. Estou há seis anos, meu amigo. Você chegou faz quanto tempo?  498 

 499 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 500 

 501 

Estou aqui há um ano e meio. 502 

 503 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 504 

 505 

Estou há seis.  506 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 507 

 508 

Então, você é mais velho do que eu, pode puxar, pode tocar a reunião. Não é assim.  509 
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Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 510 

 511 

Ney, estamos seguindo uma lista, tem inscritos. Para não polarizarmos.  512 

 513 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 514 

 515 

De qualquer forma, temos uma pauta concreta e é essa pauta que queríamos 516 

discutir com vocês.  517 

 518 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 519 

 520 

Você vai impor a pauta? É isso? Mais uma vez vocês vão impor? A câmara vem 521 

impor a pauta para os representantes da câmara. Peça para as pessoas discutirem 522 

a pauta antes de você vir com ela imposta.  523 

 524 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 525 

 526 

Ney, acho que o espírito, realmente, não é esse. Do Conselho não é e daqui não é.  527 

 528 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 529 

 530 

Já estou de saco cheio de espírito, Gustavo. Ou partimos para uma coisa concreta 531 

ou vou abrir mão da minha representação de São Paulo. 532 

 533 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 534 

 535 

Mas você está sendo autoritário. Você nem está me deixando falar. (Intervenção fora 536 

do microfone) Não, estou colocando para discutirmos. Coloquei isso desde o 537 

começo, Ney. Você que está sendo autoritário.  538 

 539 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 540 

Autoritário é o governo que não nos ouve. Estamos nessa batalha há seis anos.  541 

 542 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 543 
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Você quer se inscrever? Tenho três inscritos. Você quer se inscrever?  544 

 545 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 546 

 547 

Esses são pontos para discussão. Obviamente que a câmara vai decidir o que vai 548 

querer ou não discutir. Como foi ontem na Câmara Setorial da Dança. Fizemos uma 549 

proposta, eles falaram que queriam discutir melhor a proposta de alteração do 550 

regimento. Ok. Fizeram a proposta, consolidaram isso no papel e encaminharam a 551 

recomendação para o Conselho. Isso está feito. Acho que a idéia é um pouco essa. 552 

Retomei alguns pontos para, justamente, irmos tocando a discussão.  553 

 554 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 555 

 556 

Vou pontuar algumas coisas que o Ney já colocou. Acho que estamos falando de 557 

coisas diferentes. Quando começamos a trabalhar na Câmara Setorial tivemos um 558 

trabalho intenso, produzimos muito conteúdo e, realmente, cansa quando voltamos e 559 

vemos que temos que começar, praticamente, do zero, porque as coisas se perdem, 560 

as informações se perdem. Antes de vir para cá, fiquei me perguntando se valia a 561 

pena vir porque, realmente, o que o Ney está falando é que fora da Câmara Setorial, 562 

nesse tempo que ficamos sem nos encontrar, produzimos muita coisa. Mesmo sem 563 

o apoio do governo, nós mesmos custeando passagem, despesas, viemos para 564 

Brasília, batalhamos e conseguimos muita coisa por iniciativa do setor. Então, acho 565 

que uma questão é a da representatividade que vamos discutir aqui com relação ao 566 

Plano Nacional de Cultura que acho que é uma questão objetiva que temos que 567 

votar com relação a essa representação regional ou estadual, mas que ela tem que 568 

ser paralela a um outro ponto de pauta prático e que está aí no dia-a-dia do setor. 569 

Essas leis que foram propostas na Comissão de Educação e Cultura, hoje, sofreram 570 

uma reelaboração, já estão sendo discutidas. Seria muito bom se conseguíssemos 571 

incluir isso como pauta na Câmara Setorial, que pudéssemos ter como tivemos da 572 

outra vez em que aliamos a vinda dos representantes à Brasília e conseguimos ir a 573 

Comissão de Educação e Cultura e discutir, levar um documento das entidades 574 

representativas e dali conseguimos essa emenda que o Ney falou. Esse projeto de 575 

lei, na verdade, é um prêmio e o outro é a lei do teatro. As duas coisas não são 576 

excludentes, já conversamos muito, já vimos que têm pontos em comum. Com 577 
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relação à Lei Rouanet. Ouvimos há seis anos esse discurso da modificação da lei. 578 

Então, acho que existe uma expectativa frustrada do segmento cultural porque 579 

achamos que isso estava vindo num ritmo mais acelerado e agora que o Juca está 580 

apresentando. O que ele conversou, Ney, você estava falando do encontro com os 581 

globais, na verdade não foi bem com os globais. A PTR e a PTI convidaram o 582 

ministro para uma conversa e ele, na verdade, colocou uma questão que alguns 583 

artistas que são reconhecidos, da necessidade de esses artistas num movimento 584 

para colaborar para o aumento do orçamento e para essas mudanças. Esses 585 

artistas colocaram-se totalmente a favor desse movimento e colocamos muito a 586 

questão de que, por exemplo, cerca de 80% dos recursos da Lei Rouanet são 587 

utilizados com vinculados do próprio governo. Então, quer dizer, existe um discurso 588 

do mercado, mas sabemos que o governo não tem, o ministério não tem orçamento 589 

e utiliza a Lei Rouanet como complemento orçamentário. Então, proponho que, para 590 

tentarmos objetivar, encaminhemos a questão da votação com relação à 591 

representatividade e inclua na pauta esse assunto prático e objetivo que está 592 

ocorrendo na Comissão de Cultura do Senado e que possamos discutir sobre isso.  593 

 594 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 595 

 596 

Sabe o que é, Gustavo. Quando escutamos todos nós aqui falando sobre as 597 

questões das câmaras, realmente, para nós não tem novidade nesse sentido. Tem 598 

uma coisa que é importante ser lembrada. Acho importante serem lembradas 599 

algumas coisas que são fundamentais. A Câmara Setorial de Teatro colocou como 600 

prioridade da Câmara Setorial o prêmio de fomento ao teatro brasileiro. Quando o 601 

governo traz algumas pautas para conversamos, a nossa pauta há anos já foi 602 

colocada. Conseguimos compreender que a instalação do Conselho tem uma 603 

dinâmica e que há questões que são fundamentais para a implantação do próprio 604 

Conselho. A pauta colocada pela Câmara Setorial de Teatro, no caso, foi 605 

desprezada. Nesse meio tempo, acaba que os movimentos acontecem, outras 606 

coisas acontecem, outras propostas acontecem. Mas a pauta que para nós foi 607 

consenso, isso é tão consenso porque foi construída dentro da câmara. Há 608 

conceitos claros de descentralização de verba. É claro para nós todos, conversamos 609 

sobre isso há anos, sobre a concentração da verba no eixo Rio-São Paulo e que 610 

depois ainda ficou mais claro de que nem nos estado são. É na capital e tem 611 



 20/151 

endereço. Toda a proposta do prêmio de fomento ao teatro brasileiro, inclui esse 612 

norte de descentralização da verba, de construção de uma estruturação do teatro 613 

brasileiro sem exclusão de nenhuma região do país. Foi conversado isso durante 614 

anos, meses, com todo o Brasil. Antes de ir para o legislativo nacional, antes de vir 615 

para o executivo, antes de apresentarmos para a Funarte, fizemos uma caminhada 616 

imensa, com o Brasil inteiro, em todas as bases. Aonde você no Brasil e conversar 617 

com integrantes de teatro, em fóruns, eles vão te falar que sabem do prêmio de 618 

fomento ao teatro brasileiro. Para nós, a necessidade é um encaminhamento 619 

objetivo. Sendo muito mais claro, é a pauta da Câmara Setorial ser incorporada a 620 

pauta do Conselho. E se não na pauta do Conselho, na pauta do MINC, e o 621 

encaminhamento dela. Discutir isso é fundamental. Mas a pauta que a Câmara 622 

Setorial propôs não é essa e já há anos. Quando existe uma exaltação, não 623 

podemos deixar de lembrar também que é característica fundamental. Mas para nós, 624 

precisa ter um encaminhamento claro e objetivo. Tem outra questão dentro de todas 625 

as outras pautas, tanto Lei Rouanet, acho que até nós mesmos precisamos de 626 

objetivarmos. Ou vamos conversar sobre a Lei Rouanet, porque tudo isso é 627 

fundamental, ou sobre o fundo, ou lei, ou lei da PTF. O que temos, e vejo claro 628 

porque é uma proposição da Andréa e é fundamental, é que ir logo para a questão 629 

da constituição dos colegiados setoriais, do regimento interno, avançarmos nisso e 630 

entrarmos nas deliberações no que diz respeito ao prêmio de fomento ao teatro 631 

brasileiro entrar na pauta do ministério e encaminhamento para a efetuação disso. 632 

Faltam dois anos de governo. Quando o Ney fala, isso é muito sério. Estamos há 633 

seis como parceiros nesse sentido. E como já está escrito e falado sem nenhum 634 

recebimento financeiro. Isso aqui é um investimento de exercício de cidadania de 635 

nós todos que não abrimos mão e nem vamos abrir. Agora, esse exercício de 636 

cidadania acaba sendo o tempo inteiro minguado pela força contrária. Cansa, assim.  637 

Então, minha proposta é avançarmos no que diz respeito ao regimento interno, do 638 

formato dos colegiados setoriais, e avançarmos no que diz respeito ao prêmio de 639 

fomento ao teatro brasileiro, encaminhamentos e pauta do ministério sobre essa 640 

demanda da Câmara Setorial que já faz bastante tempo, já está consensuada.  641 

 642 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 643 

 644 
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Vejo alguns problemas e tenho que dar muita razão ao que o Ney fala. Estamos há 645 

muito tempo nessa luta, na política do teatro brasileiro. Estava dizendo hoje pela 646 

manhã para a Heloísa que sempre estamos num recomeço. Esse de hoje deve ser o 647 

oitavo ou décimo, quadragésimo, recomeço da luta do teatro por um patamar mais 648 

digno dentro da política cultural brasileira. Sinto a necessidade do Ney nessa 649 

exaltação e queria eu ter o mesmo tipo emocional porque, sinceramente, tudo que 650 

fizemos até hoje, atravessamos o Oceano Atlântico e na praia morremos. A velha 651 

frase morrer na praia. Vejo mais uma vez é necessário que se tenha o estatuto, é 652 

necessário que se tenha o regimento, é necessário que se tenha um Conselho, mas 653 

não vejo nada de ação nesses documentos. Como isso vai funcionar e como ele vai 654 

ser produzido em ação em benefício, não só da cultura teatral, mas das outras 655 

culturas. Debatemos mais uma vez coisas que venho debatendo há alguns anos, 656 

desde a saída do serviço nacional de teatro que não era conhecido no Brasil e que 657 

de certa forma formou o instituto e que Orlando Miranda levou para o resto do país.  658 

Desde aquela ocasião e quando tivemos um Conselho deliberativo do INACEN que 659 

determinava junto com o estado a política de artes cênicas para o país e era levada 660 

a sério. Então, a sociedade civil e o governo determinavam as prioridades do ano e 661 

cumpriam aquelas determinações. Venho um tal de Fernando e acabou com tudo. 662 

Veio outro Fernando e não fez nada, ficou no mesmo teor. Veio este governo e não 663 

sei. Quero dizer para vocês que não me arrependo de ter feito parte da câmara 664 

porque revi um momento de novamente podermos estar discutindo entre nós os 665 

nossos problemas. E a coisa foi tão generosa nessa Câmara Setorial que Câmara 666 

Setorial passou desse ser um grupo de representantes de alguns pontos do país 667 

para ser uma família, uma verdadeira irmandade. O construímos dentro da câmara 668 

ultrapassou o problema da política cultural e se transformou numa amizade fraterna 669 

muito grande. Isso foi muito especial. Agora, o que precisaria? É que o governo 670 

escute essa gente e delibere conforme as nossas necessidades. Fiz parte da 671 

formação da Lei Sarney, estava lá. Fizemos um projeto da Lei Sarney. Se não me 672 

engano, faz muito tempo, não tinha uso da lei por essas fundações que você falou e 673 

pelo governo e se transformou no orçamento das secretarias de cultura do estados 674 

ao passo que os grupos que não tem uma força política, um grupo de teatro não tem 675 

uma força política numa secretaria de cultura, passou a não ter condição de receber 676 

esse projeto. Então, o dia que uma lei for feita, tirando essas fundações que põem 677 

seu dinheiro ali e vota para eles mesmos, o dia que for para uso da sociedade civil 678 



 22/151 

como tal, tirando do governo essa parte que eles roubam da Lei Rouanet para si, 679 

acho que vamos para frente. Não me importo de viver mais 10 anos e morrer na 680 

praia, mas uma coisa prometo para vocês: o teatro não vai parar de reivindicar 681 

nunca. E isso é a nossa função hoje, é ver aonde vamos chegar com esse novo 682 

nome, porque pelo que se foi visto ontem no regimento do Conselho, ela não passa 683 

de ser uma Câmara Setorial com outro nome, mudou o nome, o resto está lá. Agora, 684 

de que precisamos? Vamos discutir a parte prática. Vamos ver o prêmio de teatro 685 

porque é necessário que se leve em frente o processo cultural. Concordo com o 686 

Ney, vamos discutir mais uma vez e o principal vais ser parado? O que me parece, 687 

salvo engano, é que a sociedade civil está sendo um grande pano de fundo para as 688 

realizações culturais do governo. Muito obrigado.  689 

 690 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 691 

 692 

Acho que o Gustavo deve estar dizendo: “me livrei do Oséas e peguei o Ney pela 693 

frente”, porque tivemos alguns embates no Conselho. Algumas coisas me 694 

preocupam. Você chega a uma reunião, tivemos um probleminha no fórum nacional 695 

de financiamento da cultura, em Recife, eu e o Peixe com a representação do MINC 696 

porque antes de abrir o fórum pedimos que fosse mostrada a transparência que nos 697 

foi mostrada no Conselho. A Taciana chegou para nós e disse: “vocês têm um fórum 698 

privilegiado”. Eu disse: sou sociedade civil, não tenho obrigação nenhuma de estar 699 

dentro do Conselho, em momento algum recebi algum documento que o era me 700 

passado não poderia repassar para meus pares. Por isso que pedimos, quando você 701 

chega e fala sobre direito autoral, etc. Pedi esses documentos. Ontem entrei na 702 

minha senha do CNPC e fiquei muito triste de ver que só há dois documentos 703 

arquivados. Aí vi a ata dos colegiados setoriais, que achei que já eram essas 704 

discussões. Cliquei e vi que era só a minha assinatura e a do pessoal, ou seja, eles 705 

digitalizaram o espelho da nossa lista de presença e outro documento. Não estava a 706 

ata das reuniões disponíveis, nem a primeira que já foi aprovada no pleno. 707 

(Intervenção fora do microfone) Sim, a ata da primeira reunião não está lá. Toda 708 

reunião do Conselho é gravado, exatamente porque como demoramos muito a ter 709 

acesso a esses documentos, preciso tentar acobertar de alguma forma.  Quando 710 

você chega e diz que vamos discutir isso ou aquilo e sugeriu pautas, só que na 711 

própria idéia de colegiado setorial vai dar subsídios ao Conselho naquela respectiva 712 
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área que ele representa. A Câmara Setorial de Teatro tem a obrigação de discutir, 713 

lógico você pode mandar esse material do direito autoral, da Lei Rouanet, ele já está 714 

na rua, mas a câmara definia sua pauta. Temos uma documentação, uma demanda 715 

de dois anos de documentos, inclusive da lei do teatro, parados e temos que dar 716 

prosseguimento a isso. A Lúcia e a Heloísa talvez entendam mais do que ninguém a 717 

nossa ansiedade quando voltamos e em querer isso.  718 

 719 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 720 

 721 

Sinto que estamos em andando em círculos, falando todo mundo a mesma coisa. 722 

Todo mundo quer isso. Vamos discutir isso? Vamos votar essa pauta. Quatro 723 

pessoas falaram sobre a mesma coisa, sobre votar a pauta. Então, vamos votar a 724 

pauta.  725 

 726 

Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região Sudeste): 727 

 728 

Só quero falar uma coisa que acho que pode ser muito válido. Desde 2006 as 729 

Câmaras Setoriais estão paradas, então, acho que temos que aproveitar essa 730 

oportunidade para reativar a aproximação das 120 entidades para termos apoio e 731 

correr atrás do que realmente queremos. Então, é reativarmos aquelas discussões 732 

em cada estado. No Rio de Janeiro a cada dois meses, dois meses e meio a União 733 

das Entidades se reúne para discutir várias coisas, ultimamente foi em relação aos 734 

prefeitos. Acho que é o momento ideal de começarmos a reativar essas 120 735 

entidades para corremos atrás do que queremos.  736 

 737 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 738 

 739 

O que acontece é o seguinte, Gustavo, Marcelo, ouvidora Ana Lúcia Pardo. Se 740 

vocês não fizerem, vamos fazer. Amanhã às 15 horas temos encontro com a 741 

Comissão de Educação e Cultura do Senado. Tomei a iniciativa, quem puder vamos 742 

lá de novo. Vamos entrar com a emenda de novo. E se o governo não tem um 743 

programa para o Teatro, criamos junto com o Grácio Miller Muniz e conseguimos de 744 

2005 para 2006 mais de 20 milhões e vamos conseguir de novo porque se 745 

deixarmos na mão do governo complica. O ministro não passou um tostão para a 746 
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Funarte para o Teatro, é a Petrobrás que banca. Isso aqui é fogo amigo, para 747 

começo de conversa. E quando vocês falam de notórios, temos aqui um homem que 748 

faz parte da história, da cultura brasileira, Márcio Meirelles, temos aqui um ator de 749 

categoria nacional e internacional. Não sei o que o ministro precisa tanto de ator 750 

global para vim dar autógrafo aqui em Brasília. É meia dúzia. Mesmo eles estão 751 

dispostos a contribuir. Então, não é consenso. Se não vai fazer, nós vamos fazer via 752 

Senado, via Câmara, nas estâncias estaduais, nas municipais que está progredindo. 753 

Se a Câmara Setorial, como chegamos a um impasse da outra vez, o que fizemos? 754 

Reunimo-nos por fora, fomos lá, implantamos a emenda no Senado Federal, 755 

colocamos esse programa, temos outras instâncias de representação e nos 756 

retiramos. Se o governo não quer discutir, não quer ouvir e aqui tem a base, 757 

Gustavo. Aqui tem a base de apoio. O que acho é falta de articulação, isso é para a 758 

senhora ouvidora também. De o governo reconhecer quem são os agentes que 759 

estão ao lado dessa proposta do governo. Por que o governo vai sempre buscar 760 

quem não está ao lado dele? É impressionante isso. E nós, 120 do país inteiro, que 761 

representamos 90% da produção nessa hora não somos lembrados. Estava falando 762 

da reunião da PTR, vocês são uma entidade conhecida historicamente. Estava 763 

dizendo nesses encontros que até a Senadora do PT vai lá para a casa de não sei 764 

quem e fica deslumbrada com isso. Enquanto a coisa for por esse caminho, vamos 765 

nos sentir vendidos como os colegas falaram. Vamos votar a representação, vamos 766 

retomar nosso fôlego, nossa força, vamos lutar de novo pela emenda que 767 

conseguimos, vamos retomar a função do programa de fomento, da questão do 768 

Senado Federal, vamos avançar. Olha aqui, Colômbia, lei da Colômbia de teatro. A 769 

Argentina tem, a Colômbia tem. Por que o país que tem mais de cinco mil municípios 770 

e tem teatro em mais de dois mil municípios não pode ter um programa para as artes 771 

cênicas? E não é coorporativo isso aqui. Você sabe que quanto mais se investe na 772 

cultura menor é o investimento em segurança, em saúde pública, em outras áreas. 773 

Não estamos falando aqui porque queremos sobreviver pelo teatro. Isso nunca 774 

conseguimos e nunca vamos conseguir. Não tenho ilusão disso.  775 

 776 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 777 

 778 

Vejo que todas as sugestões, as questões e críticas que estão sendo apontadas são 779 

procedentes. É normal porque ficamos todo esse tempo sem discutir, sem nos 780 
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encontrarmos, apesar de que tínhamos essas representações no Conselho. Acho 781 

que as Câmaras Setoriais nesse governo de outro lado tiveram uma prioridade até 782 

mesmo quando a verba foi contingenciada. O repasse de recursos da Secretaria de 783 

Políticas Culturais quando passou para a Funarte foi garantido. Então, acho que 784 

tivemos avanços e, talvez, seja o momento de fazermos um levantamento desses 785 

avanços, até a mudança desses editais, passaram pelas câmaras, redefinidos, 786 

melhorados e afinados e também esse prêmio de fomento que acho que foi um 787 

ganho, no caso do teatro, porque já aproveitou uma proposta concreta. Acho que 788 

vale discutir melhor se ela é divergente em todos os aspectos com a própria 789 

categoria para que seja apresentada. Concordo que tem um acúmulo muito grande 790 

de produção, de conteúdo, que acho que norteiam uma política bastante consistente 791 

no campo da formação, de capacitação, de fomento, de tudo que vocês elaboram e 792 

pensaram e formularam. Acho que o ministério está bastante atento. Talvez, não sei 793 

se no momento que vocês gostariam que fosse, atrasado ou não, se parou ou não, 794 

mas o fato é que o ministério está preocupado com isso e de alguma forma isso está 795 

no Plano Nacional de Cultura, mas acho que essa retomada vem mostrar esse novo 796 

fôlego de nos debruçarmos sobre esse material, ver o que de política, de construção 797 

podemos fazer. Acho que, nesse primeiro momento, para aproveitarmos o dia 798 

porque o tempo vai ser curto, poderíamos repensar esse regimento, como vocês 799 

estão pensando o formato, o colegiado, a representatividade e depois, não sei se 800 

vocês gostaria de discutir essa questão do prêmio que percebi que foi a questão 801 

principal que vocês pontuaram. Mas acho que já deveríamos pensar na 802 

sistematização disso, desse material, desse acúmulo que acho que o ministério 803 

pretende se debruçar e criar um grupo de trabalho com a Secretaria de Política, com 804 

a Secretaria Executiva. Penso, também, que o fato de agora essa câmara estar 805 

ligada ao Conselho como um colegiado ela vai tomar um papel mais importante e vai 806 

dar um andamento mais rápido do que todos vocês estão esperando. Acho que já 807 

podíamos partir para o encaminhamento de como será nosso trabalho ao longo do 808 

dia, de que formato, de que representatividade, como vocês se vêm hoje dentro 809 

desse novo momento e que tema hoje se pode ser discutido hoje, se vai ser o 810 

prêmio de fomento que parece que é a bandeira principal que foi tirada nessa 811 

câmara.  812 

 813 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 814 
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O que tínhamos pensado de pauta para hoje? A idéia era na parte da manhã fazer 815 

uma avaliação geral. O Juca assumiu como compromisso reinstalar as câmaras em 816 

detrimento da vontade do próprio Celso Frateschi que não queria instalar as 817 

Câmaras Setoriais.  818 

 819 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 820 

 821 

Não é isso. Por favor, olha o respeito. Sr. Gustavo Vidigal, o senhor não venha com 822 

impropérios nessa mesa. Se não vamos discutir isso por meio da impressa. O que o 823 

senhor está falando é uma inverdade. Isso é uma inverdade. Esse senhor conversou 824 

com o Celso Frateschi lá dentro, uma outra senhora que estava aqui também 825 

reforçou esse ponto de vista. Não deposite isso na conta do senhor Celso Frateschi. 826 

O senhor Juca Ferreira não tem a carteira de serviços prestados pelo senhor Celso 827 

Frateschi, para a cultura e para o teatro brasileiro.  O senhor Juca é uma 828 

ambientalista.  829 

 830 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 831 

 832 

O que estou colocando é um debate que temos dentro do governo. 833 

 834 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 835 

Não vou admitir que o senhor venha colocar aqui na conta do senhor Celso 836 

Frateschi essa conta que não é dele. Por favor, senhor Gustavo. O senhor está na 837 

presença de pessoas muito bem informadas. Não estou falando de mim.  838 

 839 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 840 

 841 

De fato você não está mesmo. Não está, mas tudo bem. De qualquer forma, o 842 

importante aqui é fazer a coisa andar. Temos uma divergência. Minha experiência 843 

dentro do governo foi diferente da formação que você teve, mas não tem problema.  844 

 845 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 846 

 847 



 27/151 

É palavra o ministro de estado ir ao jornal e falar que o ex-presidente da Funarte é 848 

paranóico? Isso é comportamento de ministro de estado, senhor Gustavo? 849 

(Intervenção simultânea) Mas o ministro de estado foi o que puxou essa discussão, 850 

senhor Gustavo. Agora você vem com esse impropério à mesa. O que o senhor está 851 

querendo? Denegrir o setor? Exijo respeito à pessoa dele e o que o senhor está 852 

fazendo é uma inverdade. O senhor vai ter que provar o que o senhor está falando e 853 

o ministro também.  854 

 855 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 856 

 857 

Só cuidado, pessoal, para não polarizarmos. É melhor se inscrever para tentarmos 858 

fazer a pauta.  859 

 860 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 861 

 862 

Cada palavra mal colocada aqui, o senhor será rebatido. Fique sabendo.  863 

 864 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 865 

 866 

Agora, reinstalamos as câmaras com uma agenda de trabalho que vai depender de 867 

nós. Esses pontos que trouxe aqui é para discutirmos e vermos em que medida 868 

vocês estão, em que medida podemos agregar e montar uma pauta de trabalho. 869 

Acho que a reformulação da Lei Rouanet é fundamental. Apresentar a proposta aqui. 870 

A questão do direito autoral, Mais Cultura, o plano. O que tínhamos pensado para 871 

hoje? Na parte da manhã fazer uma conversa geral e na parte da tarde discutir o 872 

plano nacional tendo em vista o Plano Nacional do Teatro. Mas a pauta é livre como 873 

foi ontem com o pessoal da dança. Acharam melhor reformular e nós reformulamos. 874 

A discussão, por exemplo, da proposta, da recomendação, ao grupo de trabalho 875 

tomou quase duas horas ontem. Tem que mexer no texto, etc. então, se tomarmos a 876 

experiência de ontem, de fazer uma recomendação que tem em vista a proposta 877 

aqui da câmara do teatro para esses dois pontos que são os pontos que têm 878 

divergência do regimento interno, acho que toma umas duas horas. A outra, se 879 

vocês acharem interessante é discutir o plano nacional. Ontem fizemos uma 880 
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apresentação rápida. Se vocês acharem interessante também podemos discutir os 881 

outros pontos.  882 

 883 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 884 

 885 

Sugiro aos colegas porque a tendência, normalmente, é ler só essas duas 886 

divergências que houve. Tem que ler todo o texto que está no regimento sobre o 887 

colegiado setorial. Leia as alterações porque algumas alteramos em relação à forma, 888 

tiramos o termo tripartite, etc. pode ser que o colegiado aqui tenha não só esses dois 889 

pontos, mas tenha algum outro a acrescentar. Então, que leiam também o 890 

regimento.  891 

 892 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 893 

 894 

Então, vocês têm a proposta de regimento. Acho que vencendo isso, podemos 895 

pensar na parte da tarde alguma outra coisa. Não sei se interessa discutir o plano. 896 

Não sei o que vocês estão pensando.  897 

 898 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 899 

 900 

 Com licença. Acho que precisamos ser objetivos nisso. Vamos pegar o que tem de 901 

proposta do Conselho porque tem coisas que são fundamentais. Há coisas que não 902 

é competência mesmo do colegiado setorial da câmara. Mas isso é ágil.resolvemos 903 

essa questão. Não vamos voltar a discutir o que vai ser a pauta. A pauta é essa. 904 

Vamos discutir quais são os pontos, o que temos que resolver. Na verdade, acho 905 

que centramos fogo, objetivamente, na questão da composição e os outros itens 906 

passamos e vamos para uma votação mais ágil. Onde pega mesmo é onde nos 907 

interessa em maior grau. À tarde vamos fazer os encaminhamentos sobre o prêmio 908 

de fomento ao teatro brasileiro. Não sei se você poderia. Oséas, apontar para todo 909 

mundo porque de alguma forma, uma lida superficial ou um pouco mais aprofundada 910 

seria interessante. Já tivemos a oportunidade de fazer. Precisamos fechar sobre a 911 

composição, primeiramente, e depois vamos passando item por item, são questões 912 

de palavras que são ágeis, é questão de entendimento, competência.  913 

 914 
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Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 915 

 916 

Isso tudo bem. Acho que depois precisava sentar e fazer uma recomendação como 917 

foi feito ontem. Isso é importante. Escrever um texto, já temos o modelo.  918 

 919 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 920 

 921 

Ontem, Juca admitiu na Bahia que o governo – coisa que já tinha falado na posse, 922 

não vi o discurso dele, mas sei que ele falou - não conseguiu ainda formular 923 

políticas, para as linguagens. Isso tenho admitido também, é uma verdade também. 924 

Acho que o Brasil ainda não conseguiu formular políticas públicas para as 925 

linguagens. Aí, tenho pensado muito e queria problematizar um pouco esse negócio, 926 

sair um pouco dessa questão que vimos discutindo e problematizar uma coisa. 927 

Tenho pensado que há duas grandes dificuldades de formular políticas. A primeira 928 

que de uma forma geral a sociedade produtora das linguagens não formula ela 929 

própria a política. Ela age a partir de programas ou de instrumentos que são 930 

oferecidos ou que são construídos pelos governos. Acaba-se discutindo a lei de 931 

incentivo como se ela fosse uma lei e não um instrumento. Acaba-se discutindo os 932 

editais como se eles fossem uma política e não instrumentos. Isso ficou muito claro 933 

em Recife, quando uma produtora de música disse: “não consigo discutir, pensar e 934 

refletir sobre o que não conheço. Sé conheço lei de incentivo, então, só posso 935 

discutir sobre isso”. Ora, uma sociedade que produz a partir da criação, da 936 

criatividade não conseguir discutir o que não conhece, ou formular coisas novas é 937 

complicado, mas é verdade. Caiu a ficha quando aquela moça falou aquilo. Por outro 938 

lado, acho que a grande dificuldade de formular políticas públicas para as 939 

linguagens é exatamente a setorialização por linguagem. Então, estou pensando 940 

muito em repensar essa questão do setorial a partir de outro pensamento mais 941 

transversal, menos coorporativo e mais transversal. Em vez de pensarmos em 942 

dança, teatro, etc., poderíamos pensar em formação porque os problemas de 943 

formação são os mesmos seja qual for a linguagem. As políticas para isso serão 944 

sempre mais amplas e mais efetivas se forem pensadas como políticas para a 945 

formação, para criação, para produção, para difusão, etc. evidentemente que a 946 

difusão das artes visuais é diferente do que é do teatro, da música. Mas têm 947 

assuntos comuns que é o transporte, são os direitos autorais, uma série de coisas 948 
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que são comuns. Há produtores que não são exclusivos do teatro, são de teatro, de 949 

dança, de música e eles têm os mesmos problemas, seja lá que linguagem ele está 950 

produzindo. Por outro lado, acho que essa questão dança, teatro, etc., é uma coisa 951 

do século XIX. O século XX já misturou as linguagens. O século XXI vai misturar 952 

mais ainda. Então, vamos ficar pensando em políticas para o século XIX, em que a 953 

dança era dança e o teatro era teatro. Se quisermos setorializar mais ainda, o teatro 954 

popular do interior é diferente do teatro infantil da capital. O teatro para adultos da 955 

capital é diferente do teatro comercial, vamos dizer assim, do eixo Rio-São Paulo. 956 

Então, são problemas diferentes, evidentemente. Mas têm problemas em comum 957 

com relação à produção. A produção é a mesma coisa. É você pegar o que o artista 958 

cria e levar ao consumo do público ou a fruição do público. O problema de formação 959 

sempre será o mesmo. É pegar as idéias dos mestres e repassar para os 960 

aprendizes. Repensando isso de uma outra forma em vez de por linguagens por 961 

elos, vamos dizer assim, dessas cadeias produtivas, talvez cheguemos a políticas 962 

públicas mais rapidamente. Por outro lado, podemos propor o diálogo entre as 963 

linguagens que sinto muita falta. Agora, como gestor, sinto muita falta disso, em que 964 

os produtores e os artistas, e as diversas linguagens dialoguem mais, troquem mais, 965 

resolvam mais entre si. Isso não é uma certeza, estou longe de ter certezas. É um 966 

problema que tem batido na minha cabeça ultimamente com freqüência e tenho 967 

tentado discutir isso. Acho que esse é um bom fórum para discutir isso. Podemos 968 

chegar a algum lugar. Só para problematizar mais um pouco. Sem querer tirar o 969 

rumo da discussão.  970 

 971 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 972 

 973 

É pertinente o que você coloca, mas isso já está sendo proposto. Vou deixar na sua 974 

mão uma proposta de reformulação do fundo nacional de cultura, que o ministro 975 

Juca ignorou. As inúmeras vezes que passamos para ele. Isso não é uma proposta 976 

para o teatro. Isso é uma proposta do fundo nacional de cultura que todos nós 977 

consensuamos que é necessário que seja mexido. O senhor Celso Frateschi, que foi 978 

citado nessa mesa, tem o projeto do programa da lei geral das artes. Respondeu ao 979 

Redemoinho e a PTR dizendo: “não vou assumir o projeto nem da PTR, nem do 980 

Redemoinho porque a Funarte precisa propor a lei geral das artes”. E o ministro 981 

Juca Ferreira barrou isso dentro do ministério, empurrou com a barriga, desculpe-me 982 



 31/151 

a expressão. O estado de São Paulo, Márcio, fazemos questão de jogar na sua mão, 983 

tem uma proposta do fundo estadual de arte e cultura. Foi um exercício democrático 984 

entre nós dos mais polêmicos e chegamos a um consenso. A pressão foi tamanha 985 

dentro da Assembléia.  986 

 987 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 988 

 989 

 E vai por esse caminho, Ney?  990 

 991 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 992 

 993 

De todas as artes. O hip hop tem uma rubrica, para você ter uma idéia.  994 

 995 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 996 

 997 

 Mas vai nessa linha da formação?  998 

 999 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 1000 

 1001 

Ele é mais voltado ao fomento e a difusão. Isso não impede que ele seja 1002 

reformulado.  1003 

 1004 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1005 

 1006 

Mas é uma rubrica para cada linguagem?  1007 

 1008 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 1009 

 1010 

Uma rubrica para cada linguagem. Isso não impede de ele ser reformulado, ser 1011 

repensado. Ele não é único, nem totalizador. Esse projeto teve tamanha pressão 1012 

dentro da Assembléia Legislativa do estado de São Paulo que colocamos duas, três, 1013 

quatro mil pessoas, que o governo do estado teve que responder. E hoje o governo 1014 

do estado de São Paulo tem um programa chamado programa de ação cultural que 1015 

é uma lei misto de ICMS, incentivo fiscal e fundo público. E os editais estão em 1016 
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vigência já há quatro anos no estado de São Paulo, tamanha a pressão que fizemos. 1017 

Então, é óbvio que não estamos pensando em termos coorporativos. Mas tem uma 1018 

outra questão, Márcio. O teatro, sem dúvida, está mais avançado. Admitimos 1019 

esperar um pouco, mas não a vida inteira porque senão não sai nada.  1020 

 1021 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 1022 

 1023 

Acho que essa questão que você está propondo, na verdade, é uma coisa muito 1024 

avançada. Não sou só produtora de teatro. Sou tanto produtora de teatro quanto de 1025 

música, faço projeto na área de memória. E vemos que há muitos problemas 1026 

comuns, principalmente, na área de memória, na área de formação, na área de 1027 

distribuição. Não temos espaços. No Rio estamos com um problema sério na área 1028 

de música. E nessa área de música eles têm muitas entidades representativas. Eles 1029 

têm um avanço muito maior do que nós aqui. A câmara deles propõe coisas muito 1030 

mais avançadas do que nós. Mas vejo que hoje temos um problema. Primeiro 1031 

quando vamos pensar em alguém para nos representar, temos muita dificuldade 1032 

porque ainda é muito nova a formação de gestores culturais. Segundo, que uma 1033 

questão que levamos muito para o Juca é esse formato. Por exemplo, a Funarte que 1034 

deveria ter as representações nessa idéia setorial, na nossa área não temos a quem 1035 

recorrer. Por acaso, tivemos dois presidentes da Funarte que eram da área. Mas 1036 

isso não nos resolveu, não conseguimos avançar numa política que o Juca Ferreira 1037 

o tempo inteiro falou: “formular política para os setores é função da Funarte”. Então, 1038 

teríamos que recorrer ao nosso coordenador da área, na Funarte para poder 1039 

conversar a respeito dessa política. Estamos há seis anos e não conseguimos uma 1040 

liderança nessa área para podermos conversar sobre política. Acho que temos uma 1041 

lacuna também, por exemplo, hoje aqui deveríamos ter uma pessoa representante 1042 

da nossa área dentro do governo, que já tivesse avançado com as questões que 1043 

sugerimos. Então, ficamos aqui correndo em volta do rabo e sugerindo coisas, mas 1044 

não temos um ouvido especializado dentro do governo que nos represente e que 1045 

possa transformar isso em questões práticas. Acho que esse é um problema 1046 

concreto que temos e em uma reunião que tivemos no Rio com o Juca, o Celso 1047 

ainda era presidente, inclusive tinha representantes do Redemoinho, era uma 1048 

reunião que tinha representantes nacionais e questionamos o Celso por que não 1049 

estava lá a nossa representante de teatro que ninguém conhecia. Aí, ele ficou 1050 
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chateado porque ele era do teatro, mas não se tratava disso. Então, temos essa 1051 

lacuna desde o começo do governo. Pelo formato de gestão da Funarte, não 1052 

conseguimos ter um representante, foi extinta a secretaria de artes cênicas e 1053 

ficamos com essa lacuna. Então, minha impressão também que isso é um problema 1054 

grave porque não conseguimos encaminhar as questões que levantamos aqui para 1055 

alguém do setor, dentro do próprio governo.  1056 

 1057 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1058 

 1059 

Queria pedir a colaboração dos colegas, acho importante o que você, Márcio, 1060 

coloca, o que a Andréa está colocando, mas não é essa a questão. Vai cada um 1061 

levantando um pouco de coisas muito importantes e não objetivamos, entende? 1062 

Acho que agora, a importância que já está levantada há muito tempo, consensuada, 1063 

para tentarmos objetivar e tentar avançar.  1064 

 1065 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1066 

 1067 

Acho que podíamos fazer o seguinte. Pode-se fazer duas recomendações. Uma 1068 

colocando todas essas preocupações que a Andreá estava dizendo com relação à 1069 

Funarte, por exemplo.  A Funarte vai passar por um processo de renovação, a troca 1070 

do Celso permite um diálogo. Acho que a câmara podia consolidar as preocupações 1071 

que ela tem para o rumo da Funarte. Então, a lei geral do teatro, etc., como foco de 1072 

atuação. Colocar isso no documento, que no fundo é essa preocupação de vocês. A 1073 

Funarte que cuida da interface do ministério com a linguagem precisa estar atenta a 1074 

tudo isso que vocês estão colocando. É consolidar isso num documento para o novo 1075 

dirigente que está assumindo. A outra recomendação é a recomendação ao grupo 1076 

de trabalho. Já são duas questões bem objetivas.  1077 

 1078 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1079 

 1080 

Só queria, muito rapidamente, somar a essa questão que o Márcio levanta e que foi 1081 

preocupação nossa na câmara de fazer a transversalidade. Vocês estão lembrados, 1082 

não passamos por esse processo. (Intervenção fora do microfone) É, em 2006 1083 

apontamos isso. Mas acho que agora que vamos pensar um plano, se vai ser um 1084 
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plano para as artes. O fato é que eu que participei de todas as Câmaras Setoriais 1085 

identifico como somo na palavra do Márcio, quando trazíamos o MEC para discutir, a 1086 

dança pedia a inclusão da dança no currículo, o teatro também. O diretor da câmara 1087 

ouvia em todas as câmaras a mesma questão. Acho que já vimos discutimos, só 1088 

para retomar a importância de como nos debruçarmos sobre essa sistematização e 1089 

pensarmos num plano, pensar nessa transversalidade, penso que vai fortalecer o 1090 

campo das artes para não pensarmos segmentadamente. Acho que não só do ponto 1091 

de vista das novas linguagens, das interculturalidades, mas também porque se 1092 

fortalece. São mais de 20 ministérios com que estamos dialogando, ou seja, o teatro, 1093 

a dança, o circo, todas as linguagens poderão estar se beneficiando, entrando com 1094 

propostas, com política, com ações dentro dessas outras esferas. Estamos 1095 

construindo políticas com a saúde, direitos humanos, mulheres, justiça. Cada vez 1096 

mais estamos usando bem essa transversalidade das áreas. Se não só entre as 1097 

artes, entre as linguagens, mas também das áreas que estamos trabalhando no 1098 

governo. E também quero dizer que o que a Andréa falou, acho que o Juca já 1099 

apontou a importância de reforçar a Funarte, mas essa secretaria de música e artes 1100 

cênicas sombreavam a Funarte concorriam ao ponto da Funarte ficar 1101 

completamente à mercê dessa secretaria em Brasília para poder fazer e 1102 

implementar suas ações. Não foi o melhor mecanismo. Talvez seja o que Juca está 1103 

apontando de reforçar a Funarte, mas não essa secretaria concorrendo com ações e 1104 

sombreando o papel da Funarte que foi o que aconteceu.  1105 

 1106 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1107 

 1108 

Posso fazer mais uma colocação rápida? Também conseguimos fazer uma 1109 

apresentação da nova Lei Rouanet se vocês quiserem, podemos fazer também. 1110 

Então, seriam três agendas. Na verdade, está todo mundo voltando da Bahia. 1111 

(Intervenção fora do microfone) Só que seria uma pauta carregada e precisamos de 1112 

mais objetividade da que o Gustavo está propondo para cumprir. A apresentação 1113 

seria às 15 horas que é o horário que ela está chegando direto de viagem.  1114 

 1115 

Srª Suely Rodrigues (Região Norte): 1116 

 1117 
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O que quero colocar é em relação ao que estava sendo discutido anteriormente. 1118 

Essas discussões tivemos debates, embates e uma série de coisas. Em 2006, essas 1119 

questões foram fervorosamente discutidas em todas as reuniões de que 1120 

participamos. Levamos todas as experiências dos outros estados. Vimos as 1121 

diferenças, tentamos fazer com que fossem amenizadas todas essas questões que 1122 

são colocadas, na questão da regionalidade, dessa dimensão que o Brasil tem. Não 1123 

sei se entendi bem, mas a sua proposta é que aguardemos mais uma vez para que 1124 

se resolvam as questões da Funarte para que possamos retomar os processos de 1125 

discussão da Câmara Setorial e das propostas em que temos avançado? Seria isso? 1126 

O que realmente aguardamos é isso porque já fizemos essas discussões, os 1127 

documentos já foram elaborados e apresentados. Nunca teve retorno, divulgação, 1128 

nem a atenção devida. Inclusive, na última reunião que tivemos das Câmaras 1129 

Setoriais nos sentimos usados pelas nossas idéias, foi até um termo que Aluízio 1130 

tocou, de irmos expor de boa vontade nossos projetos e nossas propostas. Então, 1131 

não vejo diferença de termos um retrocesso nesse processo de trabalho. Quero 1132 

conhecer as alterações da Lei Rouanet porque estamos nos sentido um membro 1133 

externo de todos esses processos. Para nós essa reunião foi uma surpresa porque 1134 

ninguém estava sabendo. Ninguém sabia de nada, nem eu. Inclusive, mandei e-mail 1135 

perguntando se alguém estava sabendo da pauta porque queria discutir a pauta 1136 

antes de ir. E não tivemos acesso. Não sabíamos o que seria discutido. Vim para cá 1137 

leigamente da situação porque ninguém sabia como ia andar esse processo de 1138 

trabalho. Então, acho interessante tomarmos conhecimento de todas essas 1139 

questões, mas gostaria muito de sair daqui sabemos quais são os encaminhamentos 1140 

reais para que possamos apresentar para os outros estados porque lá sentimos 1141 

essa dificuldade. Não nos locomovemos a não ser quando tem um festival. Mas 1142 

trabalhamos por meio de discussão online. Temos um fórum de discussão online em 1143 

que discutimos sobre todas essas questões. E não estamos sabendo de nada do 1144 

que acontece a não ser agora que começou um processo do Plano Nacional de 1145 

Cultura para ser discutido. Inclusive, em Rondônia vai ser agora no mês de outubro. 1146 

Inclusive, agora estou participando de uma das comissões, mas é estranho para 1147 

nós. Não chegam essas informações, esses mecanismos e as coisas que já estão 1148 

concretas.  1149 

 1150 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 1151 
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Essa apresentação da nova proposta começou essa semana. Também não 1152 

sabíamos dela.  1153 

 1154 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1155 

 1156 

Ainda será disponibilizada daqui a um mês mais ou menos.  1157 

 1158 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1159 

 1160 

No final do mês é o PL definitivo.  1161 

 1162 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 1163 

 1164 

Pessoal, podíamos votar, não é?  1165 

 1166 

(Intervenção simultânea) 1167 

 1168 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1169 

 1170 

O Aluízio quer fazer um comunicado.  1171 

 1172 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 1173 

 1174 

Baseado no que o Márcio falou, acho que, indiscutivelmente, é o caminho do 1175 

processo cultural e já houve uma, vamos dizer assim, tentativa de se fazer alguma 1176 

coisa nesse sentido quando foram reunidas as câmaras nos grupos de trabalho. 1177 

Tivemos lá direitos autorais, economia e cultura, memória e patrimônio e trabalhista 1178 

e tributário. Com todas as câmaras discutimos com nossos companheiros das outras 1179 

áreas de arte. Acho que ali foi uma sementinha que se tivesse crescido chegaríamos 1180 

quase àquilo que você pensa. (Intervenção fora do microfone) 1181 

 1182 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1183 

 1184 
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Vocês acham interessante ouvir a apresentação do Plano Nacional e da 1185 

reformulação da Lei Rouanet? (Intervenção fora do microfone) Ok. Então, vamos. 1186 

Quer puxar o texto, Oséas? Você que está trabalhando no grupo. (Intervenção fora 1187 

do microfone) Dá uma geral, para eles se situarem, porque eles não estão sabendo 1188 

também do tipo de discussão. (Intervenção fora do microfone)  1189 

 1190 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1191 

 1192 

Bom, aqui tem o artigo 8 do colegiado, mas, na verdade, ele é o artigo 9 porque 1193 

tínhamos acrescentado (Intervenção na fala). 1194 

 1195 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1196 

 1197 

Posso só fazer uma breve introdução? Estamos falando, então, do regimento interno 1198 

do Conselho Nacional de Política Cultural. Uma parte dele faz parte do decreto 1199 

presidencial que vocês têm em mão também. A primeira parte, até o artigo 9, é o 1200 

decreto presidencial. Já fizemos uma proposta de alteração do decreto presidencial, 1201 

o Conselho fez, e já encaminhamos para a Casa Civil. Então, a ampliação do 1202 

Conselho, tudo isso está sendo proposto na alteração do decreto. O regimento 1203 

interno, o que vamos discutir agora, trata do funcionamento do Conselho. Dentro do 1204 

Conselho temos grupo de trabalho, comissão temática, que são estruturas ligadas 1205 

ao plenário. Quando o plenário tem um questionamento, tem algum problema ou tem 1206 

que aprofundar algum assunto, ele monta um grupo de trabalho ou comissão 1207 

temática.  No caso, foi montado um grupo de trabalho para tratar do funcionamento 1208 

dos colegiados setoriais. Essa troca de nome já estava no decreto presidencial. 1209 

Quais são os artigos que tratam dos colegiados setoriais? Principalmente o 10, o 9, 1210 

toda a seção III, que está depois do artigo 8, que vai tratar de colegiado setorial. 1211 

Artigo 9, competências, trata das competências dos colegiados. Depois, a 1212 

constituição dele, que é o artigo 10. Acho que, basicamente, é a seção III. Montamos 1213 

um grupo de trabalho, o grupo discutiu alguns assuntos e chegou a essa questão 1214 

que o Oséas colocou para vocês.  1215 

 1216 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 1217 

 1218 
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Poderíamos, então, começar na seção III. 1219 

 1220 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1221 

 1222 

Exatamente o que vou fazer. Esse outro papel que vocês receberam está colocando 1223 

artigo 9. É o seguinte. Quando fizemos a aprovação dos outros artigos do regimento, 1224 

mudou a numeração. Então, o artigo 9 aqui é o artigo 8 aqui. (Intervenção fora do 1225 

microfone) Então, pronto. (Intervenção fora do microfone) Ia dizer inciso por inciso e 1226 

as alterações, mas vamos começar lendo desde o início. Art. 9º Compete aos 1227 

Colegiados Setoriais: I – debater, analisar, acompanhar e fornecer subsídios para a 1228 

definição de políticas, diretrizes e estratégias dos respectivos setores culturais de 1229 

que trata o art. 5º e apresentar as diretrizes dos setores representados no CNPC, 1230 

previamente à aprovação prevista no inciso II do art. 4º. A única alteração que foi 1231 

sugerida pelo grupo de trabalho foi incluir o CNPC após a expressão fornecer 1232 

subsídios e dividir o texto anterior em dois incisos, I e II. II – promover o diálogo 1233 

entre poder público, sociedade civil e os agentes culturais, com vistas a fortalecer a 1234 

economia da cultura e a circulação de idéias, de produtos e de serviços, assegurada 1235 

a plena manifestação da diversidade cultural. (Intervenção fora do microfone) 1236 

Exatamente, incluir CNPC após fornecer subsídios ao CNPC. Ok. No inciso II, a 1237 

alteração foi no final onde tem diversidade cultural foi colocada irregional. Ou seja, 1238 

diversidade cultural irregional. III – realizar estudos que permitam identificação e 1239 

diagnósticos precisos das cadeias produtivas e criativas nos respectivos setores 1240 

culturais. A alteração substituir “realizar” por “propor e acompanhar”, no início. Por 1241 

entender que a necessidade não é função do colegiado setorial e sim a elaboração 1242 

de estudos. IV – propor pactos setoriais que dinamizem as cadeias produtivas e 1243 

criativas, e os arranjos produtivos nos planos nacional, regional e local. A alteração 1244 

aí é substituir “propor” por “promover”. V – incentivar a criação de redes sociais que 1245 

subsidiem a formulação, a implantação e a continuidade de políticas públicas nos 1246 

respectivos setores. Esse não teve alteração. VI – estimular iniciativas sócio-1247 

culturais de agentes públicos e privados de modo a envolver a sociedade e suas 1248 

instituições na integração de ações e na otimização de recursos para o 1249 

desenvolvimento das políticas culturais. A alteração aqui é incluir a expressão 1250 

“estimular a integração de” e suprimir a frase “envolver a sociedade e suas 1251 

instituições na integração de ações”, substituindo-a por “otimizar e aplicação de”. VII 1252 
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– fomentar a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a 1253 

realização de políticas públicas na área da cultura, em especial as atinentes ao 1254 

setor. Substituir “fomentar” por “estimular”. Ah, desculpem-me, no VII também 1255 

suprime “em especial atinentes ao setor”. VIII – incitar os governos federal, estadual, 1256 

distrital e municipal e as organizações públicas e privadas na realização de 1257 

encontros locais, regionais ou nacionais periódicos.  A sugestão foi suprimir o VIII 1258 

integralmente. Na verdade, como inclusive está explicado aqui no início do 1259 

documento, quando houve essa reunião do colegiado, tinha avisado com 1260 

antecedência que não estaria. Mas como vim para a audiência pública no Senado, 1261 

acabei comparecendo no turno da tarde. Na verdade, o que opinei mais foi o que 1262 

está em definição, ou seja, a representação porque quando cheguei a tarde eles já 1263 

estavam com quase tudo fechado, só faltava definir a questão da representação e 1264 

do mandato. O que eles argumentaram para mim é que isso já faz parte do Plano 1265 

Nacional de Cultura. Então, foi essa o argumento. E, na verdade, não é do colegiado 1266 

setorial incitar os governos. O colegiado faz parte para dar subsídios e não para 1267 

fazer essa união do governo federal, estadual, etc. (Intervenção fora do microfone) 1268 

Sim, mas ele estimula dentro da área setorial. Aqui ele teria que ir via governo 1269 

federal, estadual, distrital e municipal. As organizações públicas, privadas, 1270 

realizações de encontros locais, regionais, nacionais. Isso, segundo os outros 1271 

colegas, não seria atribuição do colegiado setorial, mas isso não impede que a 1272 

câmara proponha de continuar o item.  1273 

 1274 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 1275 

 1276 

Oséas, mas se isso não estiver dentro setorial vai estar em alguma outra esfera. 1277 

(Intervenção simultânea) 1278 

 1279 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1280 

 1281 

Exatamente. Essa atribuição faz parte do Conselho. Agora, não está dentro da 1282 

função do colegiado. (Intervenção fora do microfone) Continuando. IX – subsidiar o 1283 

Plenário do CNPC na avaliação das diretrizes e no acompanhamento do Plano 1284 

Nacional de Cultura. A mudança é suprimir “o Plenário” e ampliar para Conselho. O 1285 

Conselho na avaliação das diretrizes e no acompanhamento do Plano Nacional de 1286 
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Cultura. Na verdade, o Conselho é composto de colegiado, de várias coisas que não 1287 

só o Pleno. O Pleno é uma das partes do Conselho.  1288 

 1289 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1290 

 1291 

Para o X, fiz um rascunho aqui. Vê se fica bom. Isso já é a mudança. Propor 1292 

parâmetros para a formulação de editais públicos e de políticas de fomento ao setor 1293 

afim e para a avaliação da execução dos diversos mecanismos de incentivo cultural. 1294 

Essa é a proposta de mudança. Fiz correndo.  1295 

 1296 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1297 

 1298 

Na verdade, é suprimir a palavra “formulação” e substituir “realização” por 1299 

“elaboração”. (Intervenção fora do microfone)           1300 

 1301 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1302 

 1303 

No XI é a mesma coisa do Pleno. Tira o Pleno e fica auxiliar o CNPC em matérias 1304 

relativas aos setores concernentes, respondendo às demandas do Plenário. 1305 

(Intervenção fora do microfone)  1306 

 1307 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1308 

 1309 

No XII é só substituir a expressão concorrer para por incentivar. Então, fica assim: 1310 

incentivar a valorização das atividades e profissões culturais e para a 1311 

promoção de atividades de pesquisa e de formação de profissionais e de públicos 1312 

para o setor que representam. É só tirar concorrer para e substituir por incentivar. O 1313 

XIII foi mantido. NO XIV, foi substituir Plenário por CNPC. Fica assim: debater e 1314 

emitir parecer sobre consulta que lhe for encaminhada pelo 1315 

CNPC. Aí, vem o artigo 10. (Intervenção fora do microfone) Art. 10 Os Colegiados 1316 

Setoriais, compostos por, titulares e suplentes, representantes do poder público, da 1317 

sociedade civil e dos setores artísticos e culturais, desde que dotados de notório 1318 

saber ou reconhecida atuação nos setores atinentes, nomeados pelo Ministro de 1319 

Estado da Cultura, conforme os seguimentos e a forma de escolha a seguir 1320 
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indicados. A expressão “desde que dotados de notório saber” será trocado por “de 1321 

reconhecida atuação nos setores atinentes”. (Intervenção fora do microfone) Isso, 1322 

suprime a palavra “notório saber” e coloca “de reconhecida atuação”. (Intervenção 1323 

fora do microfone) Fica assim: Os colegiados setoriais, compostos por, titulares e 1324 

suplentes, representantes do poder público, da sociedade civil e dos setores 1325 

artísticos e culturais, desde que dotados de reconhecida atuação nos setores 1326 

atinentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Cultura, conforme os seguimentos e 1327 

a forma de escolha a seguir indicados. Aí vai ter a forma de escolha. Só uma 1328 

explicação. Por que tiramos o nome tripartite? Porque iria inchar demais. Na câmara, 1329 

a de teatro principalmente, tínhamos alguns representantes do governo, alguns 1330 

representantes dos segmentos e tinham os representantes estaduais e se fosse 1331 

tripartites, paritários, teriam que ter igualmente do governo e dos indicados. Aí, 1332 

incharia e tornaria difícil o trabalho. Ok. Agora inciso I ficou o mesmo: representantes 1333 

do Poder Público escolhidos dentre técnicos e especialistas que integram a 1334 

administração direta ou indireta do Ministério da Cultura e indicados pelos órgãos 1335 

federais, estaduais, distritais e municipais relacionados ao setor. No II, não houve 1336 

acordo. II – representantes da sociedade civil organizada, escolhidos por indicação 1337 

dos fóruns setoriais estaduais, assegurada a preferência de indicação feita pelo 1338 

conjunto do setor em cada macrorregião. As duas propostas desse II que vieram são 1339 

as seguintes: uma seria cada estado com seus fóruns organizados elegeria seus 1340 

representantes e esses elegeriam seus representantes regionais; a outra proposta 1341 

seria como é hoje, os fóruns estaduais organizados elegeriam seus representantes e 1342 

esses teriam cadeira no colegiado. São as duas propostas que estão aí para serem 1343 

decididas. (Intervenção fora do microfone) O que as duas têm em comum? As duas 1344 

vão ter os fóruns organizados. Os estados que têm fóruns organizados elegeriam 1345 

seus representantes. A diferença é que em uma, por exemplo, os representantes na 1346 

região Nordeste, na região Sudeste, elegeria um representante para representar 1347 

aquela região no colegiado setorial. A outra, que foi a minha proposta, seria como é 1348 

hoje. Aqueles estados que têm fóruns organizados teriam cadeiras dentro do 1349 

colegiado setorial. (Intervenção simultânea) É, e a outra estadual naqueles estados 1350 

que têm fóruns organizados, como era na Câmara Setorial. (Intervenção fora do 1351 

microfone) A representação do colegiado.  1352 

 1353 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1354 
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 Deixe-me refletir um pouco. É só uma reflexão. Se for como é agora, somente os 1355 

estados que têm fóruns organizados terem representantes, corremos o risco de 1356 

manter sempre esse número de representantes. Se for o contrário, como é, por 1357 

exemplo, o fórum de secretários, cada estado tem seu secretário ou dirigente 1358 

cultural e tem um representante regional. (Intervenção fora do microfone) O que 1359 

estou dizendo é que se incentivarmos essa coisa regional, incentivaremos a 1360 

formação de fóruns estaduais. (Intervenção fora do microfone) É só um pensamento.  1361 

 1362 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1363 

 1364 

Na verdade, as duas propostas têm que ter organização estadual. A diferença é que 1365 

em uma esses representantes estaduais vão ter que eleger um único representante. 1366 

Por exemplo, região Nordeste, nove estados vão ter que eleger um representante. 1367 

Imagine, mesmo Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo que são quatro, eles já 1368 

teriam dificuldade de uma pessoa representar as quatro realidades.  1369 

 1370 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 1371 

 1372 

Nesse modo, os estados interessados serão obrigados a fazerem seus fóruns. Vão 1373 

ser animados a formação do fórum. (Intervenção fora do microfone)  1374 

 1375 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1376 

 1377 

Foram essas duas propostas que ficaram para serem definidas. Defendi a proposta 1378 

que era como é hoje na Câmara Setorial, que é estadual com aqueles fóruns que 1379 

estão organizados. Prefiro não citar nomes, mas outra pessoa preferiu que fosse 1380 

regional. Agora, ele também deixou vago, regional, mas não fica especificado 1381 

quantos membros por região. Mas também é complicado. Quando você coloca 1382 

regional sem especificar quantos membros fica complicado. Sabemos por 1383 

experiência de convivência, dois anos seguidos de Câmara Setorial, de lá para cá 1384 

mais de quatro anos, cinco anos com essa experiência, sabemos que não é tão fácil.  1385 

 1386 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1387 

 1388 
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Oséas, deixe-me perguntar uma coisa objetiva. Já há uma proposta de redação para 1389 

essa representação estadual? Qual é? 1390 

 1391 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1392 

 1393 

Tem. Se for estadual seria representante da sociedade civil organizada, escolhidos 1394 

por indicação dos fóruns setoriais estaduais instituídos. É a proposta B da última 1395 

página.  1396 

 1397 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 1398 

 1399 

Podíamos continuar lendo e no final votamos.  1400 

 1401 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1402 

 1403 

O resto foi mantido.  1404 

 1405 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1406 

 1407 

Durante a organização do fórum na Bahia, na verdade, foi uma sorte da Bahia que 1408 

no momento em que surgiu as questões das Câmaras Setoriais já existia uma 1409 

articulação do pessoal do teatro em relação a dois problemas legais que era o 1410 

sindicato e uma questão com a fundação cultural. Então, já estávamos organizados 1411 

e a questão da câmara foi mais um assunto e já entrou em um terreno fértil. Mas o 1412 

problema continuo sendo, mesmo já tendo sido articulado, a questão da 1413 

representação do interior, porque como isso não é uma coisa oficial, não tínhamos 1414 

como trazer os representantes do interior para discutir. Como a Bahia é muito 1415 

grande, são 417 municípios em uma área muito extensa, é muito difícil o interior 1416 

participar desse negócio. No caso da Bahia agora, estamos tentando organizar 1417 

também, tentando não, vamos organizar a Câmara Setorial ligada ao Conselho 1418 

Estadual de Cultura e estamos articulando bastante com o interior. Minha 1419 

preocupação é com os outros estados também. Que essa representação não seja só 1420 

do teatro da capital.  1421 

 1422 
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Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1423 

 1424 

Pode-se colocar uma sugestão para que o ministério junto com as secretarias, com 1425 

os municípios consigam fomentar o pensamento, as idéias, levar um pouco o que a 1426 

Suely falou agora. Como se fomenta a organização dos municípios, inclusão dentro 1427 

dos fóruns.  1428 

 1429 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1430 

 1431 

Ás vezes não é só organização, às vezes é questão financeira mesmo.  1432 

 1433 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1434 

 1435 

Justamente. Compreendo a preocupação. A pergunta é: como viabiliza? Isso é 1436 

competência de quem?  1437 

 1438 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1439 

 1440 

Gustavo, tem uma sugestão que ontem discutimos também na dança e que é muito 1441 

procedente o que o Márcio levanta que é sistema nacional de cultura. No caso dele, 1442 

o secretário que abraçou essa política, quando eles dialogam com os municípios 1443 

para fazerem conferências e resultar num plano, no caso do Rio de Janeiro dei o 1444 

exemplo ontem que as oito conferências que fizeram praticamente todas tiraram 1445 

como encaminhamento a instalação de Câmaras Setoriais naquele município. Então, 1446 

queria talvez sugerir que quando vocês dialogassem com os estados, com os 1447 

gestores locais, vocês também colocassem essa questão do sistema nacional de 1448 

cultural, a importância das conferências e dos planos e da criação de Câmaras 1449 

Setoriais também no âmbito do município, porque ali, então, você terá uma 1450 

representatividade, uma política para esses segmentos que vão dialogar em rede, 1451 

de uma forma sistêmica.  1452 

 1453 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1454 

 1455 
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Só um aparte. Inclusive, alguns estados seja por questão de vídeo conferência ou 1456 

outra coisa, por exemplo, Pernambuco conseguiu que o SEBRAE e o Pro SEBRAE 1457 

fizessem. Estava até falando hoje, a distância de Pernambuco para Petrolina é a 1458 

mesma de Recife para Fortaleza e fizemos porque o SEBRAE tem um auditório de 1459 

vídeo conferência e pegamos do sertão, região agreste e a capital também. Então, 1460 

há alguns estados, seja SEBRAE ou sejam outros órgãos, que podem dar esse 1461 

auxílio para chegar ao interior também já que não temos condições de nos 1462 

locomover. E como a Lúcia disse aquelas prefeituras que estão integradas no 1463 

sistema o prefeito pode assumir o compromisso de mandar representantes para uma 1464 

grande assembléia na hora da eleição da representação daquele estado.  1465 

 1466 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1467 

 1468 

Pernambuco também já é bastante avançado nessa questão do sistema.  1469 

 1470 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1471 

 1472 

Ceará também.  1473 

 1474 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1475 

 1476 

A Bahia também é um caos. Estamos tentando. Até agora só conseguimos adesão 1477 

de 150 municípios.  1478 

 1479 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1480 

 1481 

Mas isso porque o secretário estadual, no caso da Bahia e do Ceará, abraçou isso. 1482 

vocês que estão dialogando, são os representantes do estado e que estão 1483 

dialogando com o gestor estadual é importante sensibilizar essas pessoas.  1484 

 1485 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1486 

 1487 

Essa questão é um dilema, na verdade, que essa organização da cultura tem. 1488 

Teremos que enfrentar isso no caso da composição da câmara. Se for por estado, 1489 
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geralmente, será da capital. Ontem o pessoal da dança disse que para não ficar tão 1490 

caro e oneroso por que os estados não ajudam a custear? Essa foi uma proposta da 1491 

Bahia. A resposta veio no próprio Plenário: há estados em que o secretário ignora a 1492 

cultura. Não vai pagar. Nós mesmos, se dependêssemos das secretarias estaduais, 1493 

algumas seriam ótimas, não teríamos o menor problema, mas isso não acontece em 1494 

toda secretaria. Infelizmente, não podemos depender das secretarias estaduais. 1495 

Agora, temos que pensar também que temos que montar redes que funcionam do 1496 

ponto de vista virtual, que é o que já funciona com vocês. O exemplo é de sucesso, 1497 

só precisamos ampliar agora para dar conta do interior e fazer isso da melhor forma 1498 

possível. E aí, acho que o ministério tem que entrar também com o suporte a vocês.  1499 

 1500 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1501 

 1502 

Até porque mesmo no interior eles têm acesso a grupos na internet, etc.  1503 

 1504 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1505 

 1506 

Também não podemos perder uma perspectiva processual. Isso é um processo. 1507 

Constatamos esse problema, como avançamos nisso? É uma questão muito 1508 

complexa para conseguirmos ter uma proposição, inclusive de resolução dela, 1509 

imediata. Temos a preocupação, acho que é interessante fazermos uma 1510 

observação, inclusive escrita sobre isso, de que é preciso avançar.  1511 

 1512 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1513 

 1514 

Somando ao que o Gustavo falou. Ontem foi apresentada como proposta também 1515 

que a vídeo conferência se mostrou um mecanismo importante para nós e o 1516 

Gustavo levantou a importância do fórum dos secretários, dos municípios. 1517 

(Intervenção fora do microfone) Foi. O estudo em cima desses editais se deu por 1518 

vídeo conferência. Mas ele colocou duas instâncias que, talvez, fosse importante 1519 

serem feitas reuniões que é o fórum dos municípios e do estado.  1520 

 1521 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1522 

 1523 
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Isso é importante. Quem participa do Conselho? Os secretários estaduais, o fórum 1524 

dos secretários estaduais e três representantes. Os municípios têm três associações 1525 

diferentes: frente nacional dos prefeitos, associação nacional dos municípios e tem 1526 

mais uma que não lembro agora. (Intervenção fora do microfone) E a idéia era até 1527 

que eles participassem das reuniões dos colegiados. Outra proposta que fizemos é 1528 

que na reunião dos colegiados setoriais tivessem outros ministérios.  Logo de cara, 1529 

pensamos em dois: o do trabalho, para as questões trabalhistas e previdenciárias, e 1530 

o da educação que é fundamental a relação com vocês. Se eles participam daqui, já 1531 

podemos tirar o encaminhamento prático e já podemos montar a agenda paralela de 1532 

trabalho. Então, não precisamos remeter tudo para o Plenário do Conselho. Já 1533 

podemos transformar o Plenário do colegiado setorial num momento de articulação 1534 

com os outros ministérios.  1535 

 1536 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1537 

 1538 

Bom, continuando. No artigo, agora vamos para os parágrafos. O 1°, 2° e o 3° se 1539 

mantiveram e suprimimos o § 4°, porque como retiramos tripartite lá em cima, 1540 

também tiramos paridade aqui embaixo. (Intervenção fora do microfone) Não, vai 1541 

indicar. Apenas não será paritário. O ministério terá os representantes de notório 1542 

saber, quer dizer, que não é mais de notório saber. (Intervenção fora do microfone) 1543 

Antes, no artigo 10 item I, II e III falam de representação. (Intervenção fora do 1544 

microfone) Não estipulou a quantidade. (Intervenção fora do microfone) O próprio 1545 

governo disse que não teria condições de, por exemplo, se colocar 10 1546 

representantes. (Intervenção fora do microfone) Então, podemos colocar um 1547 

número, contanto que a sociedade civil seja sempre beneficiada.  1548 

 1549 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1550 

 1551 

Qual é a questão de fundo, que acho interessante discutir, porque é o cerne da 1552 

questão? Cada encontro como esse aqui custa, em média, de cada uma das 1553 

Câmaras Setoriais, 250 mil reais para o ministério. Estamos criando uma rubrica só 1554 

do Conselho e onde os colegiados estarão situados. Isso é importante. Estamos 1555 

atentos ao volume de recursos. A idéia, depois vocês vão ver no artigo 35, é que 1556 

façamos reuniões presenciais e encontros presenciais, já indo ao encontro dessa 1557 
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perspectiva. A proposta que o Oséas defendeu é que fossem 27 representantes dos 1558 

estados. Mesmo que fizéssemos por macrorregião, ou seja, dois três representantes 1559 

por macrorregião, estamos falando de 15 da sociedade civil. Se mantivermos essa 1560 

estrutura das Câmaras Setoriais teríamos que ter 15 dos segmentos econômicos e 1561 

15 do governo. Não, desculpa. (Intervenção fora do microfone) Eu sei. Varia de 1562 

câmara para câmara. A câmara de livro e leitura, por exemplo, que vai se reunir na 1563 

segunda-feira, tem 40 membros só da sociedade civil e empresariado. O que 1564 

estamos querendo fazer agora é um modelo universal que dialogue com todos, nem 1565 

represente mais um, nem outro. Na verdade, é uma proposta que vamos discutir no 1566 

grupo. Mas acho que é possível pensarmos que os componentes do governo são 1567 

três pessoas do ministério, quatro pessoas no máximo, e outros Entes da 1568 

Federação, que aí seria o ganho envolvendo estados e municípios também. Não 1569 

podemos fazer uma reunião com 80 pessoas porque o colegiado é maior que o 1570 

Plenário do Conselho. A idéia é irmos chegando a um número que fosse razoável, 1571 

que pudesse reunir, que tivesse eficiência nas discussões como estamos tendo aqui. 1572 

Um número muito grande inviabiliza.  1573 

 1574 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 1575 

 1576 

Será que não é bom escrevermos esse número?  1577 

 1578 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1579 

 1580 

A proposta é que fosse um por estado. (Intervenção fora do microfone)  1581 

 1582 

Srª Suely Rodrigues (Região Norte): 1583 

 1584 

Penso que não há interesse em você ter também um representante por estado se o 1585 

estado é desarticulado, não tem movimentação nenhuma, e vai ocupar a vaga que 1586 

esteja mais organizado.  1587 

 1588 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1589 

 1590 
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O que o pessoal definiu ontem foi por estado, mas a partir da mobilização daquele 1591 

estado. (Intervenção simultânea) Ontem na dança foi a mesma resolução.  1592 

 1593 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1594 

 1595 

Não sei como seria a redação. Vou dar exemplo que é mais objetivo. Se são 10 1596 

representantes de estados, há cinco do ministério da federação, tendo também MEC 1597 

e outros, e cinco convidados.  1598 

 1599 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1600 

 1601 

 Poderia ficar da seguinte forma. Representantes do poder público relacionados ao 1602 

setor desde que não exceda 50% dos representantes da sociedade civil. No item III, 1603 

representantes dos setores artísticos e culturais escolhidos...desde que não exceda 1604 

50% da sociedade civil. (Intervenção fora do microfone) Ou então, no máximo de até 1605 

50% dos representantes.  1606 

 1607 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 1608 

 1609 

Não sei se fiz a conta certa, mas a plenária tem cerca de 46 pessoas. Só par termos 1610 

uma idéia.  1611 

 1612 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1613 

 1614 

A plenária do CNPC, não é? Na verdade, tem cinqüenta e poucos. (Intervenção fora 1615 

do microfone) Seria o um e o três. (Intervenção fora do microfone) 1616 

 1617 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1618 

O três é sociedade civil também.  1619 

 1620 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1621 

 1622 

 Sei, mas aqui ele coloca representantes dos setores artísticos e culturais e 1623 

representantes da sociedade civil. Estou usando o nome que eles usam aqui. No 1624 
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dois, eles colocam como sociedade civil. No três, é indicado pelo governo a partir de 1625 

lista tríplice. (Intervenção fora do microfone) Aí, o dois é representantes da 1626 

sociedade civil organizada, escolhidos por indicação dos fóruns setoriais estaduais.  1627 

Esse “macrorregionais” a redação não é essa. Do dois ficaria: representantes da 1628 

sociedade civil organizada, escolhidos por indicação dos fóruns setoriais estaduais 1629 

instituídos. O dois seria isso, a letra b no final da página de alterações. A minha 1630 

sugestão seria “no máximo 50% de representações da sociedade civil”.  1631 

 1632 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1633 

 1634 

Sim, mas como coloca?  1635 

 1636 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1637 

 1638 

A Lúcia está colocando aqui que o pessoal da dança tirou o tripartite também e 1639 

colocou paritário. Na verdade é isso.  1640 

 1641 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 1642 

 1643 

 A dança suprimiu isso. A dança suprimiu esse artigo, achei bem interessante, por 1644 

ser uma indicação do governo, já que os representantes do fórum são os 1645 

representantes legítimos e que os convidados também fossem indicados pelos 1646 

representantes do fórum. Então, é mais legítimo. (Intervenção fora do microfone) A 1647 

dança suprimiu esse indicados pelo governo.  1648 

 1649 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1650 

 1651 

 Na verdade, no item III, os fóruns indicam a lista tríplice e essa aí é que faz. 1652 

(Intervenção fora do microfone) Pode ser também. Suprimir o três. Podemos eliminar 1653 

o três.  1654 

 1655 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1656 

 1657 
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Por isso que acho que há prós e contras. No final do quarto, tem uma frase que acho 1658 

interessante: procurando manter o equilíbrio das regiões e dos segmentos 1659 

pertinentes ao setor. Acho que essa indicação do ministério de pessoas pode fazer 1660 

esse equilíbrio. Por exemplo, aqui temos somente um representante da região Norte. 1661 

Temos três da região Sudeste, três do Nordeste. Esse equilíbrio, por exemplo, entre 1662 

as regiões, onde não existe organização já prévia da sociedade, é interessante que 1663 

possa ser mantido. Assim como, pode ser que todos os representantes dos estados 1664 

sejam atores e aí falta gente de produção, de outras áreas.  1665 

  1666 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1667 

 1668 

Isso foi o que fórum decidiu lá.  1669 

 1670 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1671 

 1672 

Mas cada fórum decide por si. (Intervenção simultânea) 1673 

 1674 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1675 

 1676 

Mas aí cada fórum tem que ter autonomia.  1677 

 1678 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1679 

 1680 

Sim querido, mas estou dizendo que se cada fórum, de cada estado, escolhe um 1681 

ator porque ele não sabe que no Rio escolheu, Paraíba escolheu, todo mundo 1682 

escolheu um ator, aí vem só ator aqui. (Intervenção simultânea) só um pouquinho, 1683 

deixe-me concluir porque ele não está entendo. Cada fórum vai ter autonomia e vai 1684 

escolher quem quiser, por isso mesmo pode vir todo mundo aqui produtor, aí a 1685 

discussão fica só entre produtores, os atores não vão entrar na discussão, os 1686 

formadores não vão entrar, etc. Então, o ministério garante um equilíbrio na 1687 

discussão, porque só tem ator, convidando perfomadores, produtores, etc., para 1688 

enriquecer a discussão. Por isso, que acho que é importante deixar essa 1689 

possibilidade do equilíbrio.  1690 

 1691 
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Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região Sudeste): 1692 

 1693 

Só complementando. Não só do teatro adulto, mas ter alguém do teatro infantil, por 1694 

exemplo.  1695 

 1696 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1697 

 1698 

Do interior, do teatro de rua, cooperativa. (Intervenção fora do microfone)  1699 

 1700 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1701 

 1702 

 Minha proposta é a seguinte. No tripartite os colegiados setoriais serão paritários, 1703 

tiraria o item três, mas colocaria no item um o seguinte: representantes do Poder 1704 

Público escolhidos dentre técnicos e especialistas que integram a administração 1705 

direta ou indireta do Ministério da Cultura e indicados pelos órgãos federais, 1706 

estaduais, distritais e municipais relacionados ao setor artístico, procurando manter 1707 

o equilíbrio das regiões e dos segmentos pertinentes ao setor. Ou seja, o governo 1708 

indicaria não só os técnicos. (Intervenção simultânea)  1709 

 1710 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1711 

 1712 

Entendi o que você está querendo, mas precisaria incluir o três.  1713 

 1714 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1715 

 1716 

 Então, pronto. Vamos manter o três, mas colocando que o três e o um não podem 1717 

exceder 50% de cada um. (Intervenção fora do microfone)  1718 

 1719 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1720 

 1721 

É por que a sociedade civil terá um limite que é o número dos estados. (Intervenção 1722 

fora do microfone) Vamos supor que, com fé em Deus, todos os estados se 1723 

organizem. Teremos 27 representantes. Vamos ter mais 27 formados. Então, 1724 

seremos 54.  1725 
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Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1726 

 1727 

Poderá ser. O ministério e os indicados representantes dos setores poderão chegar 1728 

a 54 pessoas. (Intervenção fora do microfone) Poderá, não é uma questão fechada. 1729 

Isso é uma questão de necessidade. Outra coisa é que Deus abençoe que 1730 

tenhamos, então, 27 organizados. Esse é o tamanho da nossa Nação. E que seja, 1731 

mas não acontece. Isso não é a realidade. (Intervenção fora do microfone) Tudo 1732 

bem, não acontece hoje, mas vem o aumento da balança, vem um tanto de coisa 1733 

que acontece que acaba inviabilizando isso. (Intervenção fora do microfone) 1734 

Suponhamos que um número grande, vamos falar que 18, de estados. Vamos falar 1735 

que aí ficariam com 9 representantes do ministério. Se o próprio ministério perceber 1736 

que não tem necessidade de preencher essas nove, coloca seis. A Câmara Setorial 1737 

se foi. Tinha Lúcia representando o MINC, tinha a Cristina e o Pereira representando 1738 

o teatro. (Intervenção fora do microfone) E pessoas que estavam ali para organizar. 1739 

Não era necessário colocar lá o mesmo tanto. (Intervenção fora do microfone) É 1740 

uma questão muito mais organizacional, é executiva, sem necessidade de ser 1741 

ocupada aquela cadeira. Acho que ganha uma questão interessante aí quando 1742 

coloca sobre outros ministérios que já conseguimos sugerir algo. Tem a questão do 1743 

fórum de secretário estadual, dos municípios. Isso são coisas interessantes, mas 1744 

não tem uma necessidade de colocar nove representantes, preencher as cadeiras 1745 

por uma necessidade objetiva. Se for objetivo, que seja. Mas se não for, não tem 1746 

necessidade. Da mesma forma dos representantes das áreas. Teatro de infância e 1747 

adolescência, teatro de rua, teatro de bonecos.  1748 

 1749 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1750 

 1751 

Uma coisa prática, há quatro representantes do ministério só aqui.  1752 

 1753 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1754 

 1755 

É, isso é uma questão de necessidade.  1756 

 1757 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1758 

 1759 
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Mas poderíamos ter convocado mais. (Intervenção simultânea)  1760 

 1761 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 1762 

 1763 

De repente a temática exige que tenham pessoas diferenciadas e outras vezes há 1764 

discussões que não há tanta necessidade.  1765 

 1766 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1767 

 1768 

Por isso, acho interessante a proposta da representação pelos fóruns estaduais e 1769 

que mantendo o um e o três, não tira não. A dança tirou, respeito demais, mas 1770 

podemos deixar e incluir essa questão de respeitando o limite de 50% do número de 1771 

representantes da sociedade civil.  1772 

 1773 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1774 

 1775 

E pode-se colocar essa frase “procurando manter o equilíbrio das regiões e de 1776 

segmentos pertencentes ao setor” embaixo do três quando colocar limite de 50% 1777 

colocar isso.  1778 

 1779 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1780 

 1781 

Isso que você levantou é interessante também. De procurar manter o equilíbrio das 1782 

regiões. (Intervenção fora do microfone) 1783 

 1784 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1785 

Pega-se essa frase e coloca ao final do três.  1786 

 1787 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1788 

 1789 

Ah, entendi.  1790 

 1791 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1792 

 1793 
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Só essa frase e coloca no três.  1794 

 1795 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1796 

 1797 

Uma coisa é o parágrafo, outra coisa é o inciso. Os parágrafos aqui regulam como 1798 

os incisos se realizam. O quarto tem que ser mantido referente ao três, 1799 

independentemente. Porque se não você vai ter que colocar tudo.  1800 

 1801 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1802 

 1803 

Mas aí o quarto ele fala da paridade entre as três áreas. 1804 

 1805 

 Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1806 

 1807 

É isso que estou dizendo, querido. O ministério no estado da cultura poderá indicar 1808 

pessoas de reconhecida atuação nos setores atinentes procurando manter o 1809 

equilíbrio das regiões e dos segmentos pertinentes ao setor. (Intervenção fora do 1810 

microfone) Justamente. (Intervenção fora do microfone) Repete aqui de reconhecida 1811 

atuação dos setores atinentes.  1812 

 1813 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1814 

 1815 

Muito bom.  1816 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1817 

 1818 

Bom, podemos continuar? (Intervenção fora do microfone) Podemos pegar o 1819 

computador e digitar. (Intervenção fora do microfone)  1820 

 1821 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1822 

 1823 

O Oséas que é o relator senta ali junto com o Marcelo e a idéia é fazer uma 1824 

recomendação do colegiado setorial do teatro ao grupo de trabalho.  1825 

 1826 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 1827 
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Não seria melhor representantes dos estados escolhidos por indicação entre 1828 

pessoas da sociedade civil organizada escolhido por indicação dos fóruns setoriais 1829 

estaduais? Por que não verdade o que estamos querendo são representantes 1830 

estaduais da sociedade civil organizada. (Intervenção fora do microfone) 1831 

Representantes dos estados. (Intervenção fora do microfone)  1832 

 1833 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1834 

 1835 

O que tínhamos pensado, no caso da dança, é o seguinte. O estado que não está 1836 

organizado. Paraíba tinha se organizado bem depois e hoje está com um fórum 1837 

super articulado. Eles mandam, o ministério diz que vai haver processo eleitoral de 1838 

renovação das câmaras os fóruns estaduais que quiserem pleitear envie notificação.  1839 

Só que acho que muito em breve todos vão se organizar porque o ministério vai 1840 

trabalhar para que eles se organizem também. (Intervenção fora do microfone)  1841 

 1842 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1843 

 1844 

Foi assim que instalamos as câmaras, dialogando com os estados. Há estado que 1845 

nem tinham fóruns e criaram para poder mandar suas representações suplentes. 1846 

Então, acho que aos poucos serão incorporados. (Intervenção fora do microfone) 1847 

 1848 

Srª Maria Eliza Silva (Região Nordeste): 1849 

 1850 

Acho que o Márcio tem razão no que ele coloca. Da forma como a redação está 1851 

elaborada, pode ter mais de um representante por estado desde que tenha mais de 1852 

um fórum instituído. Então, se colocamos representantes estaduais por fóruns 1853 

setoriais devidamente instituídos. Representantes estaduais da sociedade civil 1854 

escolhidos por indicação dos fóruns setoriais instituídos. (Intervenção fora do 1855 

microfone) da forma que a questão está elaborada, se um estado tiver mais de um 1856 

fórum, ele pode mandar mais de um representante. (Intervenção fora do microfone) 1857 

Representantes de cada estado, entendeu?  1858 

 1859 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1860 

 1861 
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Será que representantes de cada estado não é representantes de cada estado? 1862 

Quantos representantes de cada estado?  1863 

 1864 

Srª Maria Eliza Silva (Região Nordeste): 1865 

 1866 

Um representante por estado, não é isso que queremos? (Intervenção fora do 1867 

microfone) 1868 

 1869 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1870 

 1871 

Coloquei assim: um representante da sociedade civil organizada de cada estado 1872 

escolhido por indicação dos fóruns setoriais estaduais instituídos. (Intervenção fora 1873 

do microfone)  1874 

 1875 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1876 

 1877 

Então, a redação fica: um representante da sociedade civil organizada de cada 1878 

estado, escolhidos por indicação dos fóruns setoriais instituídos. (Intervenção fora do 1879 

microfone) É, pode tirar o setorial. (Intervenção fora do microfone) Certo. Dos fóruns 1880 

setoriais, pronto. Tira estaduais. (Intervenção fora do microfone) Então, um 1881 

representante da sociedade civil organizada de cada estado, escolhidos por 1882 

indicação dos fóruns setoriais. (Intervenção fora do microfone) Ok. (Intervenção fora 1883 

do microfone) Podemos continuar? (Intervenção fora do microfone) O quatro foi 1884 

aquele pedaço que tiraria a paridade. (Intervenção fora do microfone) Podemos? 1885 

Bom, o quinto fica da mesma forma que está. O sexto seria “Os Colegiados Setoriais 1886 

substituirão as Câmaras Setoriais em suas funções nos termos desse regimento 1887 

interno e do Decreto 5520/2005”. Então, acrescenta isso no final. “Os Colegiados 1888 

Setoriais substituirão as Câmaras Setoriais em suas funções nos termos desse 1889 

regimento interno e do Decreto 5520/2005.” E já fala em colegiado setorial. 1890 

(Intervenção fora do microfone) O sete teve uma divergência apesar de não ter aqui 1891 

a divergência anotada, mas era a seguinte: “Os mandatos dos membros das 1892 

Câmaras Setoriais terão validade”, aí foi sugerido por uma pessoa que fosse até 1893 

dezembro de 2009, “quando deverá ser procedida indicação de representantes para 1894 

os Colegiados Setoriais”. A sugestão era por que seria o período que acaba o 1895 
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mandato do Conselho. Minha sugestão seria julho de 2009 por que daria tempo de 1896 

repassar o que as câmaras fizeram e o Conselho para os novos representantes 1897 

teriam o tempo hábil de escolher os novos representantes do Conselho porque se 1898 

você acaba câmara e Conselho de uma vez só começa tudo da estaca zero. Minha 1899 

sugestão era julho de 2009 para as câmaras para dar tempo hábil de nós, como 1900 

representantes, repassar e eles terem tempo hábil também de fazerem a eleição 1901 

para os representantes do Conselho. Já imaginou na primeira reunião da nova 1902 

câmara eleger os representantes do Conselho.  1903 

 1904 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1905 

 1906 

Pergunto-me se não é o contrário, sabe Oséas. Do representante do Conselho ser 1907 

eleito seis meses antes da câmara acabar. Por que quem vai colocar o novo 1908 

conselheiro é colegiado novo.  1909 

 1910 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1911 

 1912 

Sim, mas é o colegiado que ele vai representar durante um ano e meio.  1913 

 1914 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1915 

 1916 

Estamos falando sobre continuidade. Então, se quem vota, quer dizer, pegando aqui 1917 

2009, é o final do mandato do conselho. Então, em julho de 2010 acaba o mandato 1918 

do colegiado. 1919 

 1920 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1921 

 1922 

Sim, mas veja o seguinte: você vai eleger um representante para o conselho que 1923 

não será o representante daquele colegiado que vai passar um ano e meio com ele. 1924 

 1925 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1926 

 1927 

Não. Vai. 1928 

 1929 
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Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1930 

 1931 

Sim. Mas não foi eleito por eles, é isso que estou dizendo a você. A tendência é que 1932 

o colegiado se renove. 1933 

 1934 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1935 

 1936 

Mas, sobre continuidade, Oséas, eu entendo o que você falou. A continuidade vai 1937 

ser assegurada pelo coletivo, não pelo indivíduo. (intervenção fora do microfone) 1938 

 1939 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1940 

 1941 

Lógico. (Intervenção fora do microfone) E eleito por eles. 1942 

 1943 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 1944 

 1945 

(Intervenções simultâneas) No caso daqui, o representante da Bahia, por exemplo, 1946 

pode ser você. Nós que acompanhamos o processo agora, que já conhecemos os 1947 

debates, conhecemos o que cada estado está demandando, argumentações e tal. 1948 

Mas pode não ser. Aí, a votação, quem vai ter, não é você que é um representante 1949 

que está acompanhado de perto a construção. (intervenções simultâneas) Para 1950 

votar o conselheiro. 1951 

 1952 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1953 

 1954 

Gustavo, mas o representante dos colegiados não se fala em reeleição, se fala em 1955 

ele ter um mandato de dois anos. Então você veja, seria renovado todo o colegiado 1956 

setorial, com mandato de dois anos, de julho de 2009 a julho de 2011, certo? E o 1957 

representante do conselho que estivesse lá até o final do mandato dele seria uma 1958 

pessoa. Começa logo o seguinte, o mandato do conselho é diferente do (Intervenção 1959 

fora do microfone) Não. O mandato do conselho são dois anos, mas são dois anos 1960 

já tendo o decreto do nosso mandato. Não existe substituição. Ou seja, o conselho 1961 

vai ser todo renovado em dezembro de 2009. Quem entrasse, se entrasse seis 1962 

meses antes, ele seria renovado em dezembro de 2009. Imagine, você chegou 1963 
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agora na câmara, você não fez parte dessa câmara, você chegou nova. Lógico que 1964 

você vai dar continuidade ao trabalho. Aí você vai ter lá um representante que não 1965 

foi eleito por vocês? Vamos supor que sejam pensamentos diferentes, o novo 1966 

colegiado. Lógico, vai dar uma descontinuidade no trabalho. Mas são cabeças 1967 

diferentes. Vai haver um representante que não foi eleito por eles? Vamos impor um 1968 

representante para eles? Eles vão herdar um representante? Não é justo. 1969 

(Intervenção fora do microfone) Que é exatamente o período de transição. 1970 

(Intervenção fora do microfone) Não é justo indicarmos o representante de outro 1971 

colegiado. (Intervenção fora do microfone) Eleito pelo colegiado, claro que é. 1972 

(Intervenção fora do microfone) Não. Ele vai estar seis meses para passar a 1973 

transição. Quer dizer, menos de seis meses, porque é julho a dezembro. 1974 

(Intervenção fora do microfone) eles não tem porque herdar uma representação que 1975 

não foi eleita por eles. (Intervenções simultâneas) E outra coisa, terminando em 1976 

julho você tem seis meses para passar, e eles se conhecerem e elegerem um novo 1977 

representante (Intervenções simultâneas)  1978 

 1979 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 1980 

Maturação, não é? E depois vida própria. Vão escolher o seu representante no meio 1981 

deles mesmos. 1982 

 1983 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1984 

 1985 

Boa sorte para quem fica. Entendeu? 1986 

 1987 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 1988 

 1989 

Acho que a proposta é boa. Acho que é o único viável, se não, não representa. 1990 

(Intervenções fora do microfone) 1991 

 1992 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 1993 

 1994 

Ou seja, fica julho de 2009 então? (Intervenção fora do microfone) Exatamente. Aí o 1995 

7 fica: os mandatos dos membros das câmaras setoriais, ou seja, os colegiados 1996 

setoriais (Intervenção fora do microfone) É, colegiados setoriais. (Intervenção fora do 1997 
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microfone) é o seguinte, eles usaram o nome câmara, porque fomos eleitos como 1998 

câmara, não é? Então, é por isso que foi usado o nome câmara. Até porque isso 1999 

aqui, esse item 7 (Intervenção fora do microfone) Sim, mas espere aí, esse item 7 2000 

será deslocado para disposições transitórias e vai compor o artigo 51. Porque a 2001 

partir do momento que houver o final desse mandato, esse item deixa de ter 2002 

importância no regimento. (Intervenção fora do microfone) Não. Está aqui dizendo. 2003 

Ele vai passar para artigo 51, disposições transitórias. 2004 

 2005 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2006 

 2007 

De uma certa maneira, teremos por um período um colegiado duplo? 2008 

 2009 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2010 

 2011 

Não. 2012 

 2013 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 2014 

 2015 

Não. 2016 

 2017 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2018 

 2019 

Mas como que não? Se não, como ele vai acompanhar o que está acontecendo? Se 2020 

ele vai ser eleito (Intervenção simultânea) 2021 

 2022 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2023 

 2024 

O que teremos é seis meses. 2025 

 2026 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2027 

 2028 

Para quê? 2029 

 2030 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2031 
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Para o novo colegiado eleger o novo representante do conselho. 2032 

 2033 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2034 

 2035 

Do conselho. E o colegiado, como é que fica? 2036 

 2037 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2038 

 2039 

O colegiado será eleito em 2009, em julho de 2009. (Intervenção fora do microfone) 2040 

Ele assume. Nós, enquanto representante estadual, deixamos de ser representantes 2041 

estaduais a partir de julho de 2009, que entra o novo colegiado. 2042 

 2043 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2044 

 2045 

Eles vão eleger um novo representante do conselho. 2046 

 2047 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2048 

 2049 

Exatamente. (Intervenções simultâneas) 2050 

 2051 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2052 

 2053 

Novo do conselho lá em cima. 2054 

 2055 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2056 

 2057 

É. 2058 

 2059 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2060 

 2061 

Então não há nada com modificação de colegiado aqui? (Intervenções simultâneas) 2062 

seis meses antes do fim do outro, do conselho, do representante lá em cima 2063 

(Intervenções simultâneas) 2064 

 2065 
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Srª Marley Caprara (Região Sul): 2066 

 2067 

Escolher o seu membro representativo depois no conselho. 2068 

 2069 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2070 

 2071 

Para ele não (Intervenção fora do microfone) começar da estaca zero. Posse de 2072 

todo mundo já é a eleição. (Intervenção fora do microfone) Bom, artigo 19. Saindo 2073 

daí. Ele fala ainda de colegiado setorial. (Intervenção fora do microfone)  2074 

 2075 

Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região Sudeste): 2076 

 2077 

Posso falar só uma coisinha. Antes de passar para a seção 4, uma coisa que está 2078 

me intrigando é o seguinte: acho que precisaria ou criar um novo artigo, não sei o 2079 

quê, falando da questão das pessoas escolhidas pelos fóruns, que têm que ter pelo 2080 

menos um titular e dois suplentes e na saída de um (Intervenção fora do microfone) 2081 

E um suplente. Pois é. Porque, por exemplo, não se vocês se lembram que 2082 

demissionei da câmara setorial e não havia mais ninguém lá no Rio de Janeiro. Está 2083 

faltando uma (ininteligível) para reger essa organização de cada local, de cada 2084 

estado. 2085 

 2086 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2087 

 2088 

Agora é o seguinte. É uma coisa a que estamos sujeitos, por exemplo, o conselho 2089 

municipal de cultura lá de Recife, o suplente de música saiu e não há outro. Sou do 2090 

fórum temático de cultura no conselho. Meu suplente, como teríamos que nos 2091 

reeleger todo ano no fórum temático, desistiu, e não havia previsão no regimento da 2092 

eleição de outro representante. O que pode prever é na questão dos fóruns 2093 

instituídos. Até no regimento mesmo. Temos que fazer uma coisa que o colegiado 2094 

vai ter que fazer e esse aqui poderia fazer logo. Fomos avisados em 2006 de que na 2095 

primeira reunião teríamos que fazer o regimento interno do colegiado. Então, acho 2096 

que no regimento do colegiado colocamos que no caso de vacância o fórum vai ter 2097 

que indicar um outro representante. (intervenção simultânea) 2098 

 2099 
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Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2100 

 2101 

Mas no artigo 10 já fala sobre pelo menos titular e suplente. 2102 

 2103 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2104 

 2105 

Sim, mas ele está dizendo assim: caso não haja suplente mais. Aí o suplente, até 2106 

assumir. (intervenção simultânea) 2107 

 2108 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 2109 

 2110 

O próprio colegiado pode fazer esse regimento interno. Estabelecer isso. 2111 

 2112 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2113 

 2114 

Aí é que eu me pergunto um pouco. Acho que isso pode até nem ser um privilégio 2115 

do Rio, acho que vários (intervenção simultânea) Mas aí, me pergunto se não é 2116 

também uma seleção natural. Assim, olha: Minas Gerais não está organizado. O 2117 

titular não pode mais, se demite, sei lá. O suplente não pode. Aí, o fórum estadual 2118 

não tem representante nenhum. (intervenção simultânea) Aí perdeu a cadeira. 2119 

(intervenção simultânea) 2120 

 2121 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2122 

 2123 

Licença. Aqui diz, ou nós queremos que seja eleito pelo fórum o representante do 2124 

estado para o colegiado. O fórum tira o representante, o seu suplente para o fórum e 2125 

boa viagem. Acabou. 2126 

 2127 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 2128 

 2129 

É. Mas na impossibilidade dos dois? 2130 

 2131 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2132 

 2133 
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A bem, minha filha, mas aí também tem uma coisa. E na impossibilidade que você 2134 

pegue um terceiro e o avião caia. (Intervenção fora do microfone) Se formos 2135 

começar a ver todas as coisas para frente, nós não paramos. (intervenção 2136 

simultânea) O rapaz do norte não chegou a casa, acabou no morro, não é? 2137 

(intervenção simultânea) 2138 

 2139 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 2140 

 2141 

É só para não legislar de forma que a cadeira fique impedida. No conselho estadual 2142 

de cultura é indicado, eleito, enfim, o titular e o suplente. Na impossibilidade de 2143 

qualquer um dos dois, há vacância na cadeira. Não existe outra forma de 2144 

substituição. Para garantir que há, sim, a permanência na cadeira. Que não fique na 2145 

impossibilidade do suplente, que possa ser escolhida uma outra pessoa. 2146 

(intervenção simultânea) Para garantir a cadeira do estado, entende? (intervenção 2147 

simultânea) O fórum faz um outro fórum, escolhe uma outra pessoa, mas não fecha 2148 

a possibilidade (intervenção simultânea) 2149 

 2150 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2151 

 2152 

Marley, no caso de acontecer que eu saia, o titular e o suplente, deixa aí que o 2153 

fórum deverá eleger novo representante. Acabou. (intervenção simultânea) Mas não 2154 

precisa ficar que deverá haver um terceiro se o segundo não puder. Não. No caso 2155 

de vacância da cadeira do estado, o fórum deverá apresentar novo suplente e temos 2156 

conversado. (Intervenções fora do microfone) 2157 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2158 

 2159 

Isso vai entrar aí? Ou isso é questão do regimento do colegiado? (Intervenção fora 2160 

do microfone)  2161 

 2162 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2163 

 2164 

Eu acho que deve entrar já no colegiado. (Intervenção fora do microfone)  2165 

 2166 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2167 
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Artigo 19, parágrafo 2. Aí só é substituir câmaras técnicas por comissões temáticas. 2168 

É a única substituição. (Intervenção fora do microfone) 19, parágrafo segundo. Onde 2169 

tem: quer de suas câmaras técnicas, aí, na verdade é de suas comissões temáticas. 2170 

(Intervenção fora do microfone) Vou ler o parágrafo todo: os membros de 2171 

representantes de sociedade civil poderão ter as despesas de deslocamento e 2172 

estadas pagas a conta de recursos orçamentários do ministério da cultura, quer se 2173 

trate de participar de reuniões do plenário, quer de suas comissões temáticas, 2174 

grupos de trabalho ou colegiados setoriais, mediante solicitação e justificativa do 2175 

representante da coordenação geral do CNPC. Ok? (Intervenção fora do microfone) 2176 

21, §4. Ele foi desmembrado aí em duas partes. A responsabilidade pela 2177 

apresentação no Plenário de matérias oriundas de Colegiados Setoriais será do 2178 

seu... Aí tiramos o presidente e colocamos representante do CNPC. Certo? Ou seja, 2179 

a responsabilidade pela apresentação no Plenário da matéria vinda do Colegiado 2180 

Setorial será de responsabilidade do respectivo representante no CNPC. 2181 

(Intervenção fora do microfone) Foi suprimido o termo câmaras técnicas. 2182 

(Intervenção fora do microfone) Parágrafo 4 do artigo 21 tem: a responsabilidade 2183 

pela apresentação em Plenário de matéria oriunda de Colegiados Setoriais será de 2184 

seu representante no CNPC. Que, aí, há do seu presidente. Não tem presidente. Do 2185 

seu representante do CNPC, que poderá delegá-la a qualquer outro integrante do 2186 

colegiado ou ainda ao relator do grupo de trabalho que a preparou. (Intervenção fora 2187 

do microfone) Tirou o presidente e botou o representante do CNPC. Parágrafo 2188 

quinto desse mesmo artigo. (Intervenção fora do microfone) Essa é a mesma 2189 

redação. Foi feito: a responsabilidade do plenário na matéria oriunda será do 2190 

representante. Aí, depois, o representante poderá delegar. Então foram feitos dois 2191 

parágrafos. (Intervenção fora do microfone) É. E o quinto passa a ser sexto. É a 2192 

única alteração. Certo? Artigo 33. Esse aí foi outra discussão minha quanto a essa 2193 

palavra mínimo. Seria o seguinte: as reuniões do colegiado setorial serão 2194 

semestrais. Aí eu pedi para colocar o termo no mínimo semestrais. Podendo ter 2195 

periodicidade elevada excepcionalmente e razão do plano de trabalho apresentado e 2196 

aprovado no Ministério da Cultura. (Intervenção fora do microfone) Será no mínimo 2197 

semestral. Ou seja, pode haver duas ou mais reuniões. (Intervenção fora do 2198 

microfone) 34 é: as reuniões dos Colegiados Setoriais serão instaladas com a 2199 

presença de, no mínimo... Aí tirou esse sessenta por cento dos membros presentes 2200 

por maioria simples. 2201 
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Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2202 

 2203 

Oséas, desculpe aí. O artigo 33, está uma redundância aqui. Serão ou no mínimo 2204 

semestrais, ou podendo ter sua periodicidade elevada. Quando já disse semestrais 2205 

podendo ter, é porque é no mínimo. (intervenção simultânea) 2206 

 2207 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2208 

 2209 

Desculpe. É porque havíamos tirado podendo ter sua periodicidade elevada. 2210 

(Intervenção fora do microfone) Botamos, no mínimo semestrais. O que havia ficado 2211 

seria: as reuniões dos colegiados setoriais serão no mínimo semestrais, 2212 

excepcionalmente em razão do plano de trabalho apresentado pelo Ministério da 2213 

Cultura. (Intervenção fora do microfone)  2214 

 2215 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2216 

 2217 

Não faz sentido. Acho como era melhor. (Intervenção fora do microfone) Olha: serão 2218 

semestrais, podendo ter sua periodicidade elevada excepcionalmente em razão do 2219 

plano de trabalho apresentado. É muito melhor. (Intervenção fora do microfone) Não 2220 

senhor. Ela disse que excepcionalmente pode ser mais. Ela é semestral. 2221 

(Intervenção fora do microfone) Excepcionalmente será mais do que semestral 2222 

(risos) (Intervenção fora do microfone)  2223 

 2224 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 2225 

 2226 

Maioria simples é quando já existe um número. (Intervenção fora do microfone)  2227 

 2228 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2229 

 2230 

Bom, e o último é exatamente aquela transitória que vai para o 51. (Intervenção fora 2231 

do microfone) Maioria seria 50% mais um.  2232 

 2233 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2234 



 68/151 

Maioria simples você tem dois casos: pode-se fazer uma reunião que começa às 8 2235 

horas com 50% mais um ou daqui a 20 minutos com qualquer número. Agora, as 2236 

resoluções serão com no mínimo 51% dos presentes.  2237 

 2238 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2239 

 2240 

Mas aqui fala que a reunião será instalada. (Intervenção simultânea)  2241 

 2242 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2243 

Na verdade, é o contrário, que não tenha reunião sem pelo menos 60%. 2244 

(Intervenção fora do microfone) É, aí elimina essa reunião.  2245 

 2246 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2247 

 2248 

Querem eliminar ou não? Aí, tudo bem. (Intervenção fora do microfone) O artigo 2249 

quer. (Intervenção simultânea) Se for essa a intenção. (Intervenção simultânea)  2250 

 2251 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2252 

 2253 

Acho que a intenção é essa.  2254 

 2255 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 2256 

 2257 

Mas aqui se está falando em membros presentes.  2258 

 2259 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 2260 

 2261 

Acho que deve ficar como está, não deve mudar isso.  2262 

 2263 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2264 

 2265 

Por que é o ministério que manda buscar as pessoas. Então, teoricamente, ela não 2266 

vai fazer a reunião da câmara se ela sabe que não tem menos de 50% podendo 2267 

naquele dia, ela vai marcar outro dia.  2268 
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Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 2269 

 2270 

Mas aqui está escrito dos membros presentes. (Intervenção simultânea)  2271 

 2272 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2273 

 2274 

Serão instaladas com a presença de no mínimo.  2275 

 2276 

Srª Suely Rodrigues (Região Norte): 2277 

 2278 

Mas se os membros presentes, não das Câmaras Setoriais mas de pessoas do 2279 

governo, ela vai continuar acontecendo.  2280 

 2281 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2282 

 2283 

Não pelo seguinte. O governo, junto com aquelas pessoas que ele indica, não pode 2284 

ter mais do que 50% dos membros e esse maioria simples é 50% mais um.  2285 

 2286 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2287 

 2288 

Não. O governo tem 50% e os indicados 50%. (Intervenção fora do microfone) 2289 

Então, querido, os dois juntos, o governo mais os indicados, são 100% da sociedade 2290 

civil.  2291 

 2292 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2293 

 2294 

Sim, mas é isso que estou dizendo a vocês. Vamos pensar hipoteticamente. Tem 10 2295 

membros da sociedade civil, cinco do governo e cinco indicados. Esses cinco do 2296 

governo e os cinco indicados continuam sendo 50% só de toda câmara.  2297 

 2298 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2299 

 2300 

São 20?  2301 

 2302 
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Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2303 

 2304 

Não. Digamos que sejam 10 representantes estaduais.  2305 

 2306 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2307 

 2308 

Não. Se é paritário, minha conta é que é cinco, cinco e cinco.  2309 

 2310 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2311 

 2312 

Não, meu amigo. Combinamos que era paritário, contanto que não excedesse 50% 2313 

do total da sociedade civil. Tiramos o nome paritário.  2314 

 2315 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2316 

 2317 

Estou entendo que são 10 dos estados. Vamos tirar a sociedade civil. São 10 2318 

representantes estaduais, aí cinco do governo e cinco indicados? Não é.  2319 

 2320 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2321 

 2322 

É.  2323 

 2324 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2325 

 2326 

Foi isso que acabamos de conversar.  2327 

 2328 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2329 

 2330 

Então, cinco do governo mais um de indicados é 50 +1. (Intervenção fora do 2331 

microfone)  2332 

 2333 

Srª Suely Rodrigues (Região Norte): 2334 

 2335 
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Pela redação que está aqui está dizendo que 60% dos membros presentes, quer 2336 

dizer que se não tiver o colegiado presente os que tiverem presentes mesmo que 2337 

não sejam vai acontecer. Não tem como.  2338 

 2339 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 2340 

Foi isso que quis dizer. (Intervenção simultânea)  2341 

 2342 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2343 

 2344 

Posso fazer uma proposta? Agora pegou fogo. Então, podemos parar agora que é 1 2345 

hora, retomamos às 2 horas e continuamos. (Intervenção simultânea)  2346 

 2347 

Srª Suely Rodrigues (Região Norte): 2348 

 2349 

Se tem presentes 60 pessoas, essas 60 pessoas são 100% e não 60. Aqui está 2350 

dizendo 60% de membros presentes. O que quer dizer isso? (Intervenção 2351 

simultânea)  2352 

 2353 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2354 

 2355 

Proposta de encaminhamento para o Gustavo, por favor. 60% presente do colegiado 2356 

significa 60% do todo. (Intervenção simultânea)  2357 

 2358 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2359 

 2360 

Vamos fazer a inscrição.  2361 

 2362 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2363 

 2364 

Já que minha inscrição foi feita primeiro vou falar. As reuniões dos colegiados 2365 

setoriais serão instaladas com a presença de no mínimo 60% dos representantes 2366 

estaduais. (Intervenção fora do microfone) As reuniões dos colegiados setoriais 2367 

serão instaladas com a presença de no mínimo 60% dos representantes estaduais.  2368 

 2369 
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Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2370 

 2371 

Pessoal, é só inverter. Se tiverem presentes 60% dos membros do colegiado.  2372 

 2373 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2374 

 2375 

Que membro? É dos representantes estaduais. O colegiado são os do governo, os 2376 

convidados.  2377 

 2378 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2379 

 2380 

Se os representantes dos estados não vierem, complica. (Intervenção fora do 2381 

microfone) Você acha o quê? Que o ministério não vai mandar passagem.  2382 

 2383 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2384 

 2385 

Não.  2386 

 2387 

Srª Suely Rodrigues (Região Norte): 2388 

 2389 

E se acontecer de mandar e o pessoal não poder vir e as pessoas estão presentes 2390 

não são todas representantes dos estados vão deliberar porque não têm poder. 2391 

(Intervenção simultânea) 2392 

 2393 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2394 

 2395 

Dá licença. Vou dar uma de advogado do diabo. Na discussão, o pessoal do 2396 

ministério vai dizer assim: e também não será realizado se não tiver 60% dos 2397 

membros oficiais. Eles fazem isso também. (Intervenção simultânea) Só dos 2398 

estados, nessa proporcionalidade, desculpem-me, não dá para fazer. O Conselho 2399 

uma vez eleito o número de representantes é um colegiado de 60 pessoas. 2400 

(Intervenção simultânea) Você não pode dizer só disso ou só daquilo.  2401 

 2402 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2403 
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Também pode haver o contrário, os estados querem esvaziar a reunião e se 2404 

comunicam e aí não tem a reunião. Aí, estamos lidando com uma situação de 2405 

guerra. Não é essa a idéia. (Intervenção simultânea)  2406 

 2407 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2408 

Então, está bom, 60% dos representantes, é isso?  2409 

 2410 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 2411 

 2412 

Do colegiado. (Intervenção simultânea)  2413 

 2414 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2415 

 2416 

No final do almoço, meu suplente e eu vamos ao computador fazer essa redação e 2417 

trazer para cá.  2418 

 2419 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2420 

 2421 

Só uma coisa. Vai em formatos de recomendação. Na parte da tarde, quais serão os 2422 

temas que vamos abordar?  2423 

 2424 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2425 

 2426 

O prêmio de fomento.  2427 

 2428 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2429 

 2430 

A lei de fomento é às 3 horas. A pessoa está chegando. (Intervenção fora do 2431 

microfone) Então, vamos marcar às 4 com a pessoa para apresentar. Só que 2432 

estamos lembrando o seguinte. Às 5 horas tem que terminar a reunião, tem gente 2433 

com o vôo marcado agora de volta. Quem tem vôo mais cedo? (Intervenção fora do 2434 

microfone) está bom, ficamos com o teto de cindo horas, podendo ir até mais. Então, 2435 

vamos almoçar agora.  2436 

 2437 
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Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2438 

Bom, então, retomando os trabalhos agora à tarde, passo a palavra para o Gustavo 2439 

que vai colocar a questão da premiação.  2440 

 2441 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2442 

 2443 

Acho que agora precisamos ver quais os nossos encaminhamentos e questões 2444 

relativas ao prêmio de fomento ao teatro brasileiro que vamos tirar daqui agora.   2445 

 2446 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 2447 

 2448 

Estava falando com o Ney ali fora que, na verdade, encaminhamos essas duas 2449 

propostas para a Comissão do Senado e essas duas propostas estão sendo 2450 

estudadas lá dentro e os próprios senadores estão redigindo uma nova lei a partir 2451 

das duas coisas que apresentamos. Então, acho que discutir aqui questões relativas 2452 

a essas leis não sei se vamos chegar a alguma lugar. Na verdade, o que seria 2453 

interessante é uma comissão ir lá para ver o que tem de proposição em cima dos 2454 

dois grupos que já foram lá. O Ney falou que vai lá amanhã para ver o que tem de 2455 

concreto para podermos avaliar porque em cima do que apresentamos muita coisa 2456 

já mudou.  2457 

 2458 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2459 

 2460 

Era até interessante ter algum tipo de relato sobre isso. No início das nossas 2461 

colocações, inclusive, colocamos que o prêmio foi tirado como uma prioridade da 2462 

câmara e que o governo não deu encaminhamento a nossa prioridade. Já tínhamos 2463 

colocado como prioridade. Então, entendo que já tem um processo percorrido no 2464 

Legislativo e que é uma articulação já caminhada. A minha pergunta é: no que diz 2465 

respeito à Câmara Setorial de Teatro que tirou como prioridade o prêmio, que 2466 

formulou sua proposta, se não temos uma demanda objetiva de encaminhamento 2467 

por parte do ministério e da Funarte desse processo ou vamos, por meio da 2468 

sociedade civil, pelos caminhos que já estão percorridos, de repente nos juntar ao 2469 

que se passou durante esse período de ausência de reunião, de encontros da 2470 

câmara ou se tem uma demanda objetiva ao que fechamos há dois anos?  2471 
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Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 2472 

 2473 

O que está no Senado não é a nossa lei. É o do Redemoinho.  2474 

 2475 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2476 

 2477 

É justamente isso que estou dizendo.  2478 

 2479 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 2480 

 2481 

A do Redemoinho é uma evolução daquela lei.  2482 

 2483 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2484 

 2485 

Não é o contrário? 2486 

 2487 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 2488 

 2489 

Há controvérsias. Vamos retomar um pouquinho o histórico disso? Acho que se 2490 

cairmos nessa discussão, vamos perder tempo. Não há diferenças substanciais nas 2491 

duas propostas.  2492 

 2493 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2494 

 2495 

Em termos de conceito é o mesmo.  2496 

 2497 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 2498 

 2499 

Se você separar em duas vertentes uma é incentivo fiscal que é a proposição da 2500 

PTR , da PTI, PTESP (?).  2501 

 2502 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 2503 

 2504 

E que tem um fundo setorial dentro.  2505 
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Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 2506 

 2507 

A outra proposta não inclui o incentivo fiscal que acha que a Lei Rouanet já dá conta 2508 

disso e propõe um programa em escala nacional de fundo público. O Senado está 2509 

tentando resolver essa equação por meio da relatoria da Senadora Rosalba de 2510 

Moçoró, do Rio Grande do Norte. Júlio Linhares está a par disso. O que temos que 2511 

discutir aqui? A Câmara Setorial vai continuar batendo na sua tecla ou vai fazer uma 2512 

harmonia com outras notas dessa música, se vai trabalhar essa questão também no 2513 

Senado. De uma certa forma, nós ficamos vendidos nesse processo porque quando 2514 

o projeto da PPR chegou ao Senado o nosso não estava lá, sendo que nossa 2515 

formulação já existia fazia uma ano. E o Júlio perguntou “porque isso não chegou 2516 

aqui?”. Era para o governo ter encaminhado para o Senado e ele não o fez, nem 2517 

para a Câmara. O Redemoinho, também, nesse sentido, perdeu um tempo precioso. 2518 

O de Campinas que foi em 2006, o programa já estava elaborado e tampouco 2519 

chegou ao Senado também. Vim às pressas de uma audiência conseguida pelo 2520 

setor dos produtores e fiz essa proposta do Redemoinho chegar às mãos do 2521 

Senador Cristovão por meio do Senador Eduardo Suplicy que estava ali no plenário 2522 

naquele dia já que não tinha direito à voz nem muito menos intervenção. No 2523 

encontro seguinte, fui chamado para compor a mesa. A Marley estava nesse dia. 2524 

Então, ali, de uma certa forma, houve um processo, houve três, quatro audiências 2525 

públicas para debater isso e me parece que a relatoria tem consciência de que é 2526 

necessário. Vou recuar de uma posição radical que eu vinha tendo até então, não 2527 

acho possível algo realista se não for uma mistura das duas propostas – fundo 2528 

público e incentivo fiscal. Por princípio tenho sérias restrições ao incentivo fiscal, 2529 

pelos motivos que vocês todos já sabem, sou muito favorável ao fundo público, mas 2530 

como homem político não dar para deixar de levar em conta de que se não houver o 2531 

casamento dessas duas frentes algo não vai sair porque a própria sociedade vai se 2532 

mostrar diante do governo rachada.  2533 

 2534 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2535 

 2536 

Deixe-me perguntar. Foi governo que ficou de encaminhar a proposta? Só para 2537 

recuperar.  2538 

 2539 
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Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 2540 

O que ficou é que deixamos na Funarte com a expectativa de que as câmaras iam 2541 

continuar, mas as câmaras pararam e a única coisa que conseguimos levar a diante 2542 

das câmaras foi a nossa emenda, porque aí agimos como representantes do setor 2543 

em cada estado, fizemos um outro tipo de pressão independendo da câmara e isso 2544 

se perdeu no tempo e no espaço. (Intervenção fora do microfone) A emenda foi 2545 

antes.  2546 

 2547 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2548 

 2549 

 Só para recuperar. Na verdade, veio uma proposta e não veio a outra. Veio a da 2550 

PTR, mas não veio a outra.  2551 

 2552 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2553 

 2554 

Isso foi articulação da sociedade civil. Sobre o prêmio, tivemos um debate nacional 2555 

que foi exaustivo. Todos os estados do Norte ao Rio Grande do Sul, todos os 2556 

estados da Federação participaram da construção formulação, redação da proposta 2557 

de prêmio de fomento ao teatro brasileiro. Então, aí acho que tem um 2558 

encaminhamento objetivo. Inclusive uma responsabilidade minha como 2559 

representante. Como representante de Minas Gerais o que tenho como 2560 

responsabilidade é pegar o que foi discutido com a base, inclusive vírgulas e 2561 

pontuações e dá encaminhamento a isso.  2562 

 2563 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 2564 

 2565 

Vocês colocaram isso no Conselho Nacional de Política Cultural?  2566 

 2567 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2568 

 2569 

Ney, no Conselho Nacional de Política Cultural tem um processo de implantação do 2570 

Conselho. Foi levantada a possibilidade, sim. A oportunidade que tive que foi na 2571 

instalação do Conselho, quando se falou que as Câmaras Setoriais estavam 2572 

paradas, inclusive isso foi uma surpresa para nós porque não tínhamos essa 2573 
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informação que as câmaras tinham parado. Isso foi uma questão muito séria e que 2574 

foi de encontro à primeira fala que você falou. Tivemos uma quantidade imensa de 2575 

encontros, tiramos uma quantidade imensa de diretrizes.  2576 

 2577 

Sr Gustavo Vidigal (Poder Público Federal):  2578 

 2579 

De qualquer forma, não recebemos nada. (Intervenção fora do microfone) 2580 

 2581 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2582 

 2583 

Não estamos. Estamos falando sobre o prêmio de fomento ao teatro brasileiro. 2584 

(Intervenção fora do microfone) Márcio, desculpe-me, mas discordo disso. 2585 

(Intervenção fora do microfone) É isso que estou dizendo, Márcio. Já faz seis anos 2586 

que, particularmente, estou aqui também. Ralei muito, da mesma forma que todo 2587 

mundo aqui. (Intervenção fora do microfone) 2588 

 2589 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 2590 

 2591 

Pessoal, desculpe interromper, é uma questão de encaminhamento. Estou 2592 

percebendo que vocês precisam definir o que vai ser, qual é o próximo passo aqui 2593 

hoje nessa reunião. Parece-me que é isso que o Márcio está querendo apontar, não 2594 

é isso? (Intervenção fora do microfone) Vocês vão rediscutir o prêmio, qual é a 2595 

proposta? (Intervenção fora do microfone)  2596 

 2597 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2598 

 2599 

 Só um pouquinho, escuta porque você não está entendendo a minha 2600 

argumentação. Peço de novo para você agora. Coloquei uma questão objetiva sobre 2601 

articulação nacional, de construção de um exercício. (Intervenção fora do microfone) 2602 

Então, o que estou dizendo é que esse trabalho que a Câmara Setorial fez já está 2603 

arraigado, está consciente e está provado. O que tem de qualquer outra coisa que 2604 

formos debater, ainda não tem essa aprovação das bases, dos fóruns e do resto do 2605 

país. Se tem uma coisa que podemos encaminhar, aí retorno na mesma direção, é o 2606 
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prêmio de fomento ao teatro brasileiro. Qual é o encaminhamento que daremos para 2607 

ele?  2608 

 2609 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 2610 

 2611 

Concordo com o Márcio que acho que temos que objetivar. Só queria dar um 2612 

esclarecimento, quando você fala que foi aprovado. A demanda que gerou essa lei 2613 

geral do teatro, na verdade, foi exatamente porque o prêmio não atendia totalmente 2614 

os produtores dependentes. Então, por isso temos duas propostas hoje e acho que 2615 

isso já foi, já tivemos esse caminho percorrido. Temos que ver daqui para frente o 2616 

que teremos que fazer porque já existe o prêmio proposto, já existe a lei geral do 2617 

teatro e existe uma discussão. Então, acho que temos que ver se vamos nos juntar, 2618 

vamos nos reunir para discutir isso na comissão ou se vamos pegar esses 2619 

documentos e na próxima reunião da câmara sentamos aqui com isso, mas tem que 2620 

ser objetivo. Hoje não tem como discutirmos isso. (Intervenção fora do microfone) É 2621 

só por que acho que temos que dar um encaminhamento para isso porque não 2622 

temos hoje a lei geral e não sei se alguém tem o prêmio. Além do que tem a 2623 

proposta que está lá com a Rosalba sendo redigida.  2624 

 2625 

Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região Sudeste): 2626 

 2627 

Posso fazer uma proposta bem objetiva? Acontece o seguinte. O que tem no 2628 

Senado é a lei da PTR e a lei do Redemoinho que não é a nossa. Ficamos aqui dias 2629 

discutindo, inclusive Gustavo e eu tivemos um racha sério por questões percentuais. 2630 

Um dos detalhes que mudamos era aquela coisa que o Redemoinho tinha colocado 2631 

valores completamente arbitrários e ficamos discutindo exaustivamente. Fizemos 2632 

uma tabela. Então, temos que encaminhar à Senadora Rosalba o que a nossa lei 2633 

aqui, para que ela junte e veja lá, para que as três vejam diferenças.  2634 

 2635 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 2636 

 2637 

Isso é objetivo. (Intervenção fora do microfone) 2638 

 2639 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2640 
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Quando fui para a audiência no Senado, deixei com o Júlio Linhares a cópia da lei 2641 

da câmara. Quando fui para a audiência no Senado, em abril, ele salvou no 2642 

computador dele, tirei do pen drive e ele salvou e foi deixado lá para ele em abril. 2643 

(Intervenção fora do microfone) Vou buscar lá no quarto.  2644 

 2645 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2646 

 2647 

O que estou vendo aqui é o seguinte. Cometemos um erro grave, nós da área 2648 

sociedade civil. Em vez de nos reunirmos e para fazermos uma proposta, cada 2649 

segmento fez uma. Resultado: quem divide perde. Dividimo-nos e perdemos. Tinha 2650 

duas ou três propostas no Senado e disso tudo me parece que vão fazer uma. Esse 2651 

anteprojeto antes da aprovação virá às nossas mãos ou vamos ter que engolir como 2652 

eles fizeram? (Intervenção fora do microfone) Aí é que é o problema. Não acho ruim 2653 

que o Senado faça, mas acho ruim que se aprove sem que tenhamos conhecimento 2654 

depois de todos esses anos de serviço. 2655 

 2656 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 2657 

 2658 

Vai depender da nossa articulação para isso.  2659 

 2660 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 2661 

 2662 

Pois é, porque aqui, por exemplo, tenho um estudo do Paraná sobre a lei que 2663 

mandamos e todos os estados mandaram. Essa lei do Senado, por melhor que seja, 2664 

tem que passar por nossas mãos.  2665 

 2666 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 2667 

 2668 

Trabalhamos em cima desse estudo de vocês em 2006 exaustivamente.  2669 

 2670 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 2671 

 2672 

Olha, pessoal, é o seguinte. Ninguém pode esconder que são duas propostas 2673 

divergentes. (Intervenção fora do microfone) É, dependendo do ponto de vista. Se 2674 



 81/151 

quisermos fazer valer a voz da Câmara Setorial é urgente, convido quem possa 2675 

ficar, para amanhã às 15 horas nos encontrarmos com o Júlio Linhares. Vamos 2676 

convocar uma nova audiência pública. A Câmara pediu essa audiência para saber 2677 

como está esse projeto lá, porque sabemos, somos aqui colegas, que saímos daqui 2678 

e há reunião setorializadas de senadores, de ministro, etc., em outras instâncias. 2679 

Então, se a Câmara Setorial quer se rearticular e quer se colocar no jogo político, 2680 

façamos já. Ou se não, a relatora Rosalba vai fazer de acordo com a pressão que 2681 

estão exercendo sobre ela. Para isso estamos trabalhando. Está todo mundo 2682 

trabalhando. Os grupos nordestinos estão, ou eram para estar, pressionando a 2683 

Senadora Rosalba para que ela faça uma divisão justa entre fundo público e 2684 

incentivo fiscal nessa história. Mas sabemos, a Andréa sabe, que a PTR está 2685 

trabalhando, a PTI está trabalhando também. O Senador Cristovão Buarque foi a um 2686 

seminário de formação de público em São Paulo e depois foi almoçar com a PTI. 2687 

Eles estão no direito deles ou nós estamos no nosso direito de lutarmos e de 2688 

colocarmos nossas proposições lá. Se queremos, temos que acompanhar a briga de 2689 

perto e saber com a Senadora Rosalba e com o Senador Júlio Linhares como está o 2690 

projeto, que ele venha para cá, que ele não venha, se vamos em audiência pública. 2691 

Alguém vai consensuar para um lado ou para o outro e vai fazer o melhor. Acho 2692 

muito difícil equilibrar essas coisas.  2693 

 2694 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2695 

 2696 

Queria só colocar mais uma outra coisa. O Plano Nacional de Cultura vai ser 2697 

encaminhado e também vai valer por dez anos, é um plano de dez anos. Dentro 2698 

desse plano nacional existem os planos específicos, o plano nacional de teatro. 2699 

Gostaria muito de saber em que pé isso anda e poder discutir entre nós esse plano. 2700 

Sei que já trabalhamos por seis anos, já apresentamos muito material. Conversando 2701 

com o Gustavo Vidigal no almoço, vou falar o que ouvi. O que a Câmara Setorial de 2702 

Dança encaminhou a diretoria de dança da Funarte sistematizou e já encaminhou 2703 

para eles, fez o dever de casa, já está meio caminho andado. No nosso caso, a 2704 

diretoria de teatro da Funarte não fez o dever de casa, então por isso está tudo 2705 

disperso. Então, por isso estamos com essa sensação de que estamos começando 2706 

do zero. Mas, o material está aí, existe, a Heloísa tem tudo lá e isso pode ser 2707 

sistematizado. Não sei quem vai fazer o dever de casa. O que acho é que não 2708 
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adianta ficar chorando os seis anos passados. O problema é que o material está lá. 2709 

Isso tem que ser sistematizado e encaminhado para o plano (Intervenção 2710 

simultânea)  2711 

 2712 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2713 

 2714 

Isso já está sistematizado. Pela FUNARTE não, mas já o entregamos. A lei inclusive 2715 

com divisão (Intervenção simultânea) (Intervenção fora do microfone)  2716 

 2717 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2718 

 2719 

É porque isso tem que ser sistematizado de acordo com o plano, não é isso? 2720 

(Intervenção fora do microfone) Então explica, porque aí já é a parte de vocês. É 2721 

porque conversamos sobre isso no almoço e eu queria retomar, porque eu 2722 

realmente gostaria, mesmo porque também estamos elaborando um plano estadual 2723 

de cultura na Bahia e é importante que seja afinado de alguma forma apesar da 2724 

independência federativa. Mas é importante que exista um alinhamento se queremos 2725 

construir um sistema nacional. 2726 

 2727 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 2728 

 2729 

Claro. Se você quiser inclusive cópia e tal. Eu passo. (Intervenção fora do microfone)  2730 

 2731 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2732 

 2733 

Acho que são dois assuntos. Com relação a esse projeto que tramita, de vocês. Eu 2734 

queria pensar aqui com vocês qual é a estratégia. Tem que deixar bem claro qual é 2735 

a estratégia que vocês vão querer fazer para emplacar e ter força lá no senado. No 2736 

Ministério, acho que isso vale para vocês, temos feito uma parceria muito forte com 2737 

os presidentes das comissões. Câmara, João Matos, Senado, o Cristóvão Buarque. 2738 

E também com a frente parlamentar da cultura. É muito importante sensibilizá-los 2739 

dessa discussão. E aí, chegarmos a um denominador comum. Acho que se vocês 2740 

puderem antecipar a negociação com a PTR, pode limpar tudo que é divergente, 2741 

deixar para uma negociação depois, e passar tudo em que há consenso. É uma 2742 
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forma de dar celeridade, não é? Agora, isso que o Márcio está dizendo é aquilo que 2743 

coloquei bem no comecinho da reunião. O plano nacional vale por dez anos. Então, 2744 

ele não é um plano de governo, é um plano de estado. Ele vai perpassar três 2745 

gestões, pelo menos. Quando for aprovado, ele vai ser o marco legal sob o qual 2746 

todas as iniciativas vão ter que se ajustar. Então, o plano nacional se articula com os 2747 

planos estaduais, se articula com os planos municipais. E depois, quando vocês 2748 

lerem com calma, vocês vão ver, ele é um marco legal bem amplo e genérico. Para 2749 

ele ter validade de fato, precisamos desenvolver um plano nacional de cada 2750 

linguagem artística, de cada segmento da cultura brasileira, não é? O plano nacional 2751 

do livro e leitura já é um exemplo disso. Eles já fizeram, já consolidaram o seu 2752 

trabalho e já emplacaram o plano nacional deles. Dez anos também foi o que 2753 

conversamos ontem com a dança. O ideal é que isso fosse para o congresso. Fosse 2754 

aprovado. Porque aí, pode mudar a gestão e aquilo vai valer, vai continuar valendo. 2755 

Então, acho que esse é o esforço que deveríamos fazer aqui nas próximas reuniões. 2756 

Vocês já têm aí a proposta de plano nacional. Podemos pensar um plano que 2757 

agregue todas as contribuições que vocês fizeram. Mas que pudéssemos também 2758 

incorporar novos elementos, como esse questionamento que o Márcio fez aqui da 2759 

interação das linguagens. Isso, com uma agenda conjunta do colegiado setorial no 2760 

ministério, é possível fazermos no ano que vem, por exemplo. Ter uma equipe de 2761 

relatoria. E no fim do ano que vem encaminhar um projeto de lei para o congresso, 2762 

assim como o plano nacional de livro e leitura fez. 2763 

 2764 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 2765 

 2766 

Porque o plano nacional de livro e leitura fez e a câmara setorial de teatro, que é a 2767 

mais avançada, a que tem projeto de lei nacional, tem programa de difusão 2768 

(Intervenção simultânea) tem programa de formação, não fez nada. 2769 

 2770 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2771 

 2772 

Então, mas isso eu queria entender. Isso que vocês mandaram. A premiação. Prevê 2773 

ações de curto, médio e longo prazo, papel do estado, do governo federal. 2774 

(Intervenção simultânea) 2775 

 2776 



 84/151 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 2777 

 2778 

Não. O prêmio não é um plano. (Intervenção simultânea) É uma lei. Eu sei. Mas o 2779 

plano PNLL, é esse plano que ele está falando (Intervenção simultânea)  2780 

 2781 

Sr Ney 2782 

 2783 

Dá o plano aqui que escrevemos. Entregamos amanhã. Temos um relatório 2784 

(Intervenção simultânea) Temos um relatório em que temos atividades de formação, 2785 

formação do formador. Fomento a produção. Difusão. Publicação. E memória. 2786 

Cobrimos toda a cadeia do teatro em todo o território nacional. Por que cazzo não 2787 

estamos de PNL (Ininteligível) e a literatura está. Quem é o mago da literatura? 2788 

Porque falta um mago no teatro? Já que temos todo o arcabouço para estar dentro 2789 

disso. Temos metas, médio, curto, diretriz, conceito, ação, moção, reparação 2790 

(Ininteligível). Não entendo gente. Estamos patinando aqui. (Intervenção simultânea) 2791 

 2792 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 2793 

 2794 

Acho que, agora, como diz o Gustavo, temos que sistematizar isso, trabalhar em 2795 

relação a um plano.  2796 

 2797 

Sr. Ney:: 2798 

 2799 

Perdemos dois anos. Se alguém tivesse chegado a nós e falado: beleza, vocês têm 2800 

um relatório, é o mais denso de todas as câmaras, vocês chegaram a uma lei, vocês 2801 

têm 120 entidades no país inteiro, da sociedade, agora, coloca isso aqui nesses 2802 

termos. 2803 

 2804 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2805 

 2806 

Ney, venha cá. Vamos consensuar aqui que isso não foi feito, ponto. Ponto. Não foi 2807 

feito. Vamos fazer ou vamos ficar reclamando que não foi feito? (Intervenção fora do 2808 

microfone) Quero fazer. Quero ir para frente (Intervenção fora do microfone). Não foi 2809 

feito, ponto. O Ministério já pediu desculpa, já fez minha culpa, já disse que errou 2810 
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quando interrompeu o trabalho da coisa. Juca ontem foi enfático na Bahia ao dizer: o 2811 

Ministério da Cultura errou quando interrompeu o trabalho das câmaras setoriais. 2812 

Vamos retomar. Estamos retomando. Vamos parar de queixar, vamos trabalhar para 2813 

frente. (Intervenção simultânea)  2814 

 2815 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 2816 

 2817 

Vamos montar uma comissão de elaboração disso aqui, vamos dar um prazo para 2818 

essa comissão. (Intervenção simultânea) É muito fácil resgatarmos isso. Espero que 2819 

seja fácil. E vamos botar no papel. E vamos provar que temos todas as prerrogativas 2820 

para fazer parte desse plano já. 2821 

 2822 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2823 

 2824 

Então, deixe-me fazer uma colocação. Já que já está tudo consolidado, acho que o 2825 

que há de novo nesses dois anos é as diretrizes gerais do plano nacional, que foi 2826 

esse documento que elaboramos ao longo do ano passado. Podia pegar esse 2827 

material que vocês produziram e bater com o material do plano. Na próxima reunião 2828 

teríamos como foco isso. Vocês já podem ir lendo. Já faríamos uma reunião de 2829 

consensuação já para apontar as diretrizes.  2830 

 2831 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2832 

 2833 

Esse trabalho de casar uma coisa com a outra, o Ministério faz, nós fazemos? 2834 

(Intervenção simultânea) 2835 

 2836 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 2837 

 2838 

Acho que deve haver, gente, porque essa câmara do livro, leitura e literatura era 2839 

ligada à biblioteca nacional. Foi outro encaminhamento, foi outra formação de 2840 

câmara, por entidades. Participei dessa câmara, foi uma outra dinâmica. São seis 2841 

câmaras. 2842 

 2843 

Sr. Ney:: 2844 
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Você está dizendo que foi a biblioteca nacional que fez? 2845 

 2846 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2847 

 2848 

Não. 2849 

 2850 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 2851 

 2852 

Não só, mas foi junto com essas entidades. (Intervenção simultânea) 2853 

 2854 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2855 

 2856 

Só um minuto. São 6 câmaras. 5 são câmaras que ficavam na FUNARTE e uma 2857 

ficava direto na secretaria executiva, que é o caso do livro e leitura. Não. É isso. 2858 

 2859 

Sr. Ney:: 2860 

 2861 

Hello. Onde tem o governo anda. Onde só tem sociedade civil não anda. Márcio, 2862 

deixa de ser ingênuo meu amigo. (Intervenção simultânea) A única câmara que está 2863 

dentro do governo é a da livro e leitura. (Intervenção simultânea)  2864 

 2865 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 2866 

 2867 

FUNARTE é governo. 2868 

 2869 

Sr. Ney: 2870 

 2871 

Mas não tínhamos alguém da biblioteca nacional como havia na livro e literatura. As 2872 

pessoas que FUNARTE colocou na câmara setorial pegaram documento e jogaram 2873 

no lixo. 2874 

 2875 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2876 

 2877 

Mas, de qualquer forma vamos pensar. A pauta, então, seria o seguinte. 2878 
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Sr. Ney: 2879 

 2880 

Pergunta se alguém da FUNARTE tem o nosso relatório. Pergunta aqui. 2881 

(Intervenção fora do microfone)  2882 

 2883 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2884 

 2885 

Qual é o esforço que acho que poderíamos fazer junto. 2886 

 2887 

Sr. Ney: 2888 

 2889 

Olha, mas uma vez. Não quero ser enganado aqui. Pela décima vez. Por favor 2890 

Márcio. Com toda a admiração. 2891 

 2892 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 2893 

 2894 

Temos inscrições, ok? 2895 

 2896 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2897 

 2898 

Posso? 2899 

 2900 

Sr. Ney: 2901 

 2902 

Gente, a única câmara que andou foi aquela que o governo botou para andar. 2903 

Apresentamos tudo para o governo e o governo não fez nada. (Intervenção 2904 

simultânea) 2905 

 2906 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2907 

 2908 

A minha proposta, então, é a seguinte: a pauta da próxima reunião seria a 2909 

constituição do plano nacional do teatro. O que faríamos. Vocês vão fazer a lição de 2910 

casa, vamos fazer também. Oséas, você que é o representante aqui da câmara no 2911 

conselho, concentra isso, pega o material todo que foi feito, você vai nos mandar. 2912 
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Esse mesmo material você vai mandar para todos os conselheiros aqui. Temos o 2913 

caderno de diretrizes que já foi enviado para vocês. Se vocês quiserem mais, 2914 

podemos mandar. Na próxima reunião, todo mundo vai ler isso e vamos tentar fazer 2915 

a junção. Vamos começar a construção de um documento uníssono. Quem vai tocar 2916 

isso, da parte do governo vai ser a FUNARTE, a diretoria, sob a orientação do 2917 

conselho nacional, que é ligado a secretaria executiva, e vocês vão fazer leitura 2918 

também. E aí, na próxima reunião, vamos começar a casar os dois documentos. 2919 

Acho importante adequar as expectativas. Isso não vai ser um trabalho fácil. Vocês 2920 

sabem disso. O plano nacional está há um ano. Estamos há um ano sistematizando 2921 

esse documento. Um ano. E o que fizemos? Submetemos isso a consulta pública. 2922 

Estamos fazendo seminários do plano. Um em cada estado da federação. São 27 2923 

seminários e termina agora no fim de novembro. Acho que podemos ajustar 2924 

também, na próxima reunião, um calendário sobre que tipo de iniciativa poderíamos 2925 

tomar. Vocês estão vendo aqui o caso da premiação. A PTR, a câmara tem visões 2926 

diferentes. Vão tentar se ajusta. Aparece a questão da negociação com as bases. 2927 

Acho que no caso do plano nacional seria o momento, por exemplo, para rediscutir 2928 

com todo o segmento cultural. Ligado ao teatro, por exemplo. Mas é uma sugestão, 2929 

podíamos aprofundar isso. Na reunião, então, faríamos a reunião de texto e de 2930 

calendário estratégico de aprovação. 2931 

 2932 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 2933 

 2934 

Bom. Vou voltar aqui um pouco essa questão da lei, mas vou fazer uma proposta. 2935 

(risos) (Intervenção fora do microfone) Enfim, na verdade, chegamos à conclusão, 2936 

na produção independente, que o prêmio e a lei que estamos apresentando, as duas 2937 

coisas eram complementares e não eram excludentes. Ney, ouve aqui, só porque 2938 

isso aqui é para você. Quando negociamos, os dois pontos de divergência 2939 

fundamentais entre nós eram um, o incentivo fiscal que o Redemoinho era 2940 

radicalmente contra e não conseguimos avançar nessa questão, e o segundo, que 2941 

tem a ver com o que estamos falando aqui, é criação de uma secretaria nacional do 2942 

teatro, que no nosso ponto de vista é uma questão fundamental, porque ficamos 2943 

sem representação política. Não tínhamos importância dentro do corpo do governo. 2944 

Acho que começamos a ver que começamos a empacar em várias coisas a que não 2945 

eram dados os encaminhamentos. Essas duas questões eram as nossas 2946 
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divergências. Então, acho que podemos rediscutir essas duas questões. Se isso 2947 

virou uma questão negociável, acho que principalmente de termos uma 2948 

representação além do coordenador da FUNARTE, acho que é muito importante a 2949 

câmara discutir porque isso aí vai facilitar as propostas que saírem daqui. Teremos a 2950 

quem recorrer especificamente da nossa área. E a outra questão que acho que 2951 

deveríamos fazer esse dever de casa para a próxima, com relação ao plano 2952 

nacional, mas podemos também tentar bater bola por e-mail para tentar trazer as 2953 

coisas um pouco mais amadurecidas, até porque conversamos com as nossas 2954 

bases na próxima reunião. Então, eu só queria propor que tentássemos, com 2955 

relação a essa questão do prêmio e da lei, que tirássemos algum encaminhamento 2956 

aqui. Se vamos chegar a um consenso, e aí vamos propor uma reunião lá na 2957 

câmara, ou pede uma audiência pública para se discutir isso. Agora, volto a dizer, 2958 

acho que eles já avançaram lá, porque sei que inclusive o pessoal do Redemoinho 2959 

esteve lá conversando com a Rosalba também e já chegaram a pontos com relação 2960 

ao fundo e tal. E o grande problema com relação ao prêmio é por que demanda não 2961 

é orçamento, não é? Então, na verdade, tinha que virar uma emenda, não sei o quê, 2962 

e tal. Então, na verdade essa era a grande questão porque era mais um pedido de 2963 

recurso e a lei que apresentamos é incentivo fiscal e tem o fundo setorial que ela 2964 

estava tentando resolver de onde sairia esse dinheiro. Então, a questão toda é 2965 

quando implica em orçamento. Então, na verdade, a dificuldade era essa. Não que 2966 

as duas propostas não fossem interessantes e que também não quiséssemos o 2967 

prêmio. Não era isso, ok? Então, só quero encaminhar aqui que acho que tínhamos 2968 

que tirar um encaminhamento de documentos que possamos mandar tanto lá para a 2969 

câmara, para o conselho, quanto aqui também vermos se pedimos. Ou pedimos a 2970 

secretaria nacional de teatro ou discutimos essa representação. Não temos uma 2971 

força política que leve nossas propostas. E acho sim que essa questão do livro e da 2972 

leitura estava dentro do gabinete. Então, é claro que houve uma vontade política do 2973 

ministro. 2974 

 2975 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 2976 

 2977 

Bom, com relação aos documentos do primeiro ano da câmara setorial de 2005, eles 2978 

estão inclusive disponíveis no grupo câmara nacional de teatro e estão arquivados lá 2979 

para serem baixados, não é? Agora, eu gostaria de pedir a coordenação de teatro 2980 
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da FUNARTE porque não tenho todos os arquivos digitalizados, tenho impressos, de 2981 

2006. Dos grupos transversais, tudinho. Inclusive o arquivo que tenho da lei do 2982 

teatro da câmara setorial, foi até o Gustavo que me enviou com a tabela a 2983 

apresentação de power point, a Marley está dizendo que há um mais atualizado 2984 

ainda. Foi entregue a FUNARTE. (Intervenção fora do microfone) Então, se possível, 2985 

a FUNARTE também me encaminhasse a que ele tem para eu bater as duas e ver 2986 

qual é a alteração. Exatamente, são os relatórios de 2006 que tenho a maioria 2987 

impresso. E a lei do teatro que está na FUNARTE também. Para batermos com o 2988 

arquivo que temos. As de 2005 tenho todas digitalizadas. Então é isso aí, porque aí 2989 

boto disponibilizado no grupo de discussão e é só baixar. 2990 

 2991 

Sr. Ney: 2992 

 2993 

Estou me sentindo um idiota aqui. Onde tem vontade política do governo a coisa 2994 

anda, onde não tem não anda. Desculpem-me, vocês estão sendo ingênuos ou 2995 

estou louco. Talvez eu esteja. Talvez esteja na hora de me retirar dessa instância. 2996 

Porque, sinceramente, não inverta os termos minha querida Andrea. Apresentamos 2997 

a proposta à PTR. Eu, pessoalmente, mandei a proposta da lei. Não tive resposta. 2998 

(Intervenção fora do microfone) Deixe-me falar. (Intervenção fora do microfone) Mas 2999 

não nos responderam. Um ano depois vocês vieram com um projeto absolutamente 3000 

diferente junto ao Senado e não nos convocaram.  3001 

 3002 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 3003 

 3004 

Você também entregou ao Mercadante sem ele saber. 3005 

 3006 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3007 

 3008 

Bom. Não tivemos resposta de vocês, ou seja, estamos em disputa.  3009 

 3010 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 3011 

 3012 

Vocês quem? (Intervenção fora do microfone) 3013 

 3014 
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Sr. Ney: 3015 

 3016 

Calma. (Intervenção simultânea) Olha. Estamos em disputa. Estamos em disputa. 3017 

 3018 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 3019 

 3020 

Você é quem está. Não estou. 3021 

 3022 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3023 

 3024 

Estou. Admito que estou. 3025 

 3026 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 3027 

 3028 

Falei aqui que as duas propostas são complementares. Você falou que são 3029 

excludentes. (Intervenção fora do microfone)  3030 

 3031 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3032 

 3033 

Andrea, você é uma pessoa razoável. Seu presidente não é. Desculpe-me. 3034 

 3035 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 3036 

 3037 

Estou aqui representando. Ele não está aqui. Você está discutindo comigo. 3038 

 3039 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3040 

 3041 

No meu ponto de vista o seu presidente não é uma pessoa tão razoável quanto 3042 

você. Certo? Nos sentimos absolutamente desprezados na nossa proposição. 3043 

Sendo que a PTR estava representada no Redemoinho pela figura da Andrea. Aí, a 3044 

PTR chega uma hora e fala assim: aquilo que foi feito lá não nos interessa. Vamos 3045 

fazer uma coisa absolutamente contrária. 3046 

 3047 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 3048 
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Nunca fui do Redemoinho.  3049 

 3050 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3051 

 3052 

Aqui na câmara. Desculpa. 3053 

 3054 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 3055 

 3056 

Ok. 3057 

 3058 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3059 

 3060 

A proposta que foi discutida aqui sequer foi levada em conta dentro da PTR. Tanto 3061 

que ela chamou um ex-ministro para escrever um projeto de incentivo fiscal 3062 

absolutamente diverso do que foi feito aqui. E agora você está pedindo consenso. 3063 

Então, vamos com calma. 3064 

 3065 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 3066 

 3067 

Não. Você colocou que você estava levando em consideração o incentivo fiscal já. 3068 

Que era uma questão que não era consenso. (Intervenção simultânea) 3069 

 3070 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3071 

 3072 

Nesse caso específico não sou louco. Porque vejo que é impossível. Porque se o 3073 

ministro Juca não tiver o aval dos globais ele não aprova nada. Porque ele não tem 3074 

coragem. Não tem coragem. Só aprova o que está dentro do gabinete dele e que 3075 

não passa pelas instâncias das celebridades. Essa é que é a verdade. Estou há seis 3076 

anos para falar isso. Não falei desde o começo. Fui um dos primeiros que foi lá em 3077 

São Paulo e falei: ministro, neoliberalismo acabou, o incentivo fiscal também tem 3078 

que acabar. E sempre tratei o Juca como um parceiro. Agora estou vendo que ele 3079 

não tem coragem de colocar um projeto claro para a sociedade. Enquanto os globais 3080 

não disserem amem para ele. E vice-versa. Então, vamos ficar aqui fazendo. Vamos 3081 

fazer lição de casa. Vamos fazer relatório de 100 páginas, de 200 páginas. Vamos 3082 
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colocar dentro plano e não vai dar em nada. Daí, vamos ter que consensuar com a 3083 

PTR e com a PTI no Senado Federal e empurrar goela abaixo do governo como 3084 

empurramos a emenda. Na hora que estiver aqui o Juca vai falar ok. Porque não 3085 

reconhece isso aqui como uma instância? Está claro isso. Desculpem-me. 3086 

(Intervenção simultânea) Há seis anos te ouço fazer o mesmo gesto. De novo. 3087 

(ininteligível) Não sei o quê. (Intervenção simultânea) 3088 

 3089 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3090 

 3091 

Não estou fazendo o mesmo gesto. 3092 

 3093 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3094 

 3095 

É lógico que queremos orçamento, Andrea. Se não houver orçamento, o governo 3096 

vem todo ano e corta. (Intervenção simultânea)  3097 

 3098 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3099 

 3100 

Eu que estou apontando, Ney, é a necessidade de afinar aqui mesmo, dentro da 3101 

Câmara. (Intervenção simultânea) 3102 

 3103 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3104 

 3105 

Afinar o quê? Se o governo não afina conosco, Lúcia. Você é ouvidora. Você tem 3106 

que chegar para o seu ministro e falar assim: o pau está comendo na câmara de 3107 

teatro. Ou você toma atitude e vai lá falar com aquele pessoal, dar uma satisfação. 3108 

Ou vai haver racha. (Intervenção simultânea) 3109 

 3110 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3111 

 3112 

Tenho falado. Acho que nesse momento. Estamos afinando para chegar num plano, 3113 

mas acho que ainda há questões de fundo que estão perpassando aqui. Há três 3114 

propostas tramitando (Intervenção simultânea) 3115 

 3116 
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Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3117 

 3118 

Alguém já falou aqui: a câmara setorial já tem um projeto. É passado voltar a isso. 3119 

 3120 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3121 

 3122 

Temos que dar encaminhamento. (Intervenção simultânea) 3123 

 3124 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3125 

 3126 

Pessoal, pelo que estou entendendo, há três questões tramitando na mesma 3127 

instância. É essa questão (Intervenção simultânea) Mas há gente da câmara aqui 3128 

(Intervenção simultânea) 3129 

 3130 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3131 

 3132 

A pergunta inicial ainda não conseguimos responder. A pergunta é: qual 3133 

encaminhamento vamos dar ao prêmio de teatro fomento brasileiro? Qual é o 3134 

encaminhamento que vamos dar? 3135 

 3136 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 3137 

 3138 

Qual é a instância de discussão do teatro dentro do Ministério da Cultura? 3139 

(Intervenção simultânea) licença, Márcio. Câmara setorial ou, agora, colegiado 3140 

setorial. Foi feito um projeto pelo colegiado setorial, com representantes de todos os 3141 

estados. Não era só da PTR e cooperativa paulista de teatro. Então, estamos vendo 3142 

um projeto para o Brasil inteiro. Esse projeto foi colocado em votação e foi aprovado 3143 

por maioria na câmara de teatro em 2006. O ministério tem por obrigação pegar 3144 

esse projeto e defender. E não ficar: mas fulano fez outro, mas ciclano. Qual foi o 3145 

projeto que foi elaborado dentro do ministério? Foi o projeto da lei do fomento da 3146 

câmara setorial. Se, de repente, os representantes disserem: não, vamos ver as 3147 

outras coisas, tudo bem. Mas, nem questão de se afinar mais, Lúcia. Foi feito um 3148 

projeto dentro da câmara setorial, foi colocado em votação e foi aprovado. 3149 

 3150 
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Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 3151 

 3152 

Acontece que uma associação, uma organização da sociedade civil se organizou e 3153 

foi ao Senado e entregou. (Intervenção simultânea) 3154 

 3155 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3156 

 3157 

Mas o ministério se posiciona como? (Intervenção simultânea) 3158 

 3159 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 3160 

 3161 

Pelo que vi ontem, de Juca, o ministério já se posicionou assim: a FUNARTE não 3162 

construiu as políticas públicas durante esses anos. É uma culpa nossa, do 3163 

ministério. (Intervenção simultânea) Aqui estamos para fazer isso, para propor de 3164 

novo e ser ouvido de novo. Infelizmente vai ter que ser de novo. Se achamos que de 3165 

novo, mais uma vez não damos esse crédito, temos que ir embora. Dou esse 3166 

crédito, ingenuamente ou não, ainda dou esse crédito. Por isso estou aqui. Por isso 3167 

aceitei o convite e deixei de trabalhar um dia lá para vir trabalhar um dia aqui. 3168 

Porque acredito que ainda é possível isso aí. Quer dizer, qual é o encaminhamento? 3169 

A câmara está dizendo ao ministério. Já disse cinco vez aqui, ou dez que a câmara 3170 

fez um projeto de lei que foi encaminhado, o ministério agora vai tomar uma posição, 3171 

vai lá no Senado, vai dizer é esse aqui, é aquele ali, vai negociar. Vai fazer o que 3172 

eles têm que fazer. 3173 

 3174 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3175 

 3176 

Márcio, acho que temos que ser mais radicais. Acho que temos que pegar esse 3177 

projeto, ir lá nessa Senadora Rosalba e dizer: olha, infelizmente esse nosso projeto 3178 

não foi entregue. 3179 

 3180 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 3181 

 3182 

Mas é isso que estou dizendo, Bernardo. Somos a câmara setorial de teatro. A 3183 

sociedade civil, organizada, a Redemoinho, a PTR. 3184 
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Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3185 

 3186 

Todos estão aqui. 3187 

 3188 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 3189 

 3190 

Sei, mas aqui somos outra coisa. Aqui não somos a PTR, a Redemoinho, nem nada 3191 

disso. 3192 

 3193 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3194 

 3195 

Também somos. 3196 

 3197 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 3198 

 3199 

Não. Somos em termos. Aqui, formatados em colegiado setorial, somos outra coisa. 3200 

Ou abrimos mão da nossa identidade particular e agrega nossa identidade a uma 3201 

identidade maior, que é do colegiado, e entende qual é o papel do colegiado, ou 3202 

vamos ficar aqui dentro fazendo assembléia com partidos, cada um com um partido. 3203 

Falei isso desde a primeira reunião, da pré-reunião da câmara setorial. Não adianta 3204 

ficarmos discutindo pelo meu pedaço. Pelo teatro de rua, pelo teatro de bonecos, 3205 

pelo teatro disso, teatro daquilo. Nosso partido deve ser um, o teatro. Certo? Então, 3206 

cada um tem um interesse pessoal e um interesse corporativo, mas aqui temos que 3207 

ter um interesse maior, inclusive não corporatizado, em relação ao teatro. Em 3208 

relação à cultura, em relação às artes, em relação ao desenvolvimento do Brasil. E 3209 

isso vai desenvolver o teatro. Se ficarmos no umbigo, discutindo uma coisinha só, 3210 

não vemos o maior. (Intervenção simultânea) Entenda o que estou falando. Uma 3211 

coisa é Redemoinho, outra coisa é o colegiado. (Intervenção simultânea) Eu sei, não 3212 

sou ingênuo.  3213 

 3214 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3215 

 3216 

Que esse esforço que está sendo feito aqui, da minha parte e da parte de outros 3217 

colegas que estão aqui, é de igual força no Redemoinho e no Senado Federal. 3218 
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Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 3219 

 3220 

Eu sei, querido. 3221 

 3222 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3223 

 3224 

Essa militância que estamos fazendo aqui. Fazemos nas audiências públicas e 3225 

fazemos dentro da instância do Redemoinho. Já tentamos trazer o Juca para a 3226 

Redemoinho. Já pusemos o projeto da câmara dentro da Redemoinho para rebater. 3227 

Isso foi rechaçado lá dentro. O Gustavo faz parte do Redemoinho. Temos quatro, 3228 

cinco Redemoinhos aqui. (Intervenção simultânea) Então, somos a mesma 3229 

instância. 3230 

 3231 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3232 

 3233 

Por que não tentamos chegar numa proposta de consenso aqui dentro da câmara? 3234 

 3235 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3236 

 3237 

Não. Proposta de consenso, o dever de casa (Intervenção simultânea) vamos fazer 3238 

de novo. Vamos encaminhar nossas metas, diretrizes conceitos. (Intervenção 3239 

simultânea) Agora, se isso for por água abaixo mais uma vez. (Intervenção 3240 

simultânea) 3241 

 3242 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3243 

 3244 

Acho que fazer o dever de casa, com as nossas diretrizes, bater com o plano, 3245 

beleza. (Intervenção simultânea) Isso é uma coisa, o nosso encaminhamento com o 3246 

projeto de lei que está rolando na câmara, que tem encaminhamento, que a câmara 3247 

de teatro já produziu, já está pronto, escrito, qual é o encaminhamento? É outro. 3248 

Qual é o encaminhamento objetivo (Intervenção simultânea) estamos propondo 3249 

especificamente uma política pública, que não tem umbigo não. O objetivo dela 3250 

nunca foi umbigóide. O tempo inteiro foi como é a construção de cidadania. O 3251 
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objetivo é outro. Porque é sério demais isso, Márcio. (Intervenção fora do microfone) 3252 

Às vezes me dá a impressão que você não sabe.  3253 

 3254 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3255 

 3256 

Olha, são duas coisas diferentes. Uma é o planejamento de curto, médio e longo 3257 

prazo que vamos fazer na próxima reunião. Outra coisa é a negociação de três 3258 

propostas diferentes. O que estou propondo? Que façamos negociação na câmara 3259 

setorial e encaminhemos uma proposta para o congresso nacional vindo da câmara. 3260 

Se essa negociação não for feita aqui ela será feita lá no Senado. Então, vocês têm 3261 

que sentar lucidamente e ver qual é a melhor estratégia, fazer essa negociação aqui 3262 

ou fazer lá. Porque, gente, não há dúvida, você vai chegar ali, há senadores, essa 3263 

negociação vai ser feita no plenário (Intervenção fora do microfone) Não, 3264 

partidariamente, o que é pior. (Intervenção simultânea) 3265 

 3266 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3267 

 3268 

Gustavo, olha, me candidato (Intervenção simultânea) a relatoria, não única, não 3269 

totalizante, não unívoca, passível de críticas, não exclusiva, passível de críticas, de 3270 

emendas, de re-emendas, de rearticulações, (ininteligível) para ser o relator desse 3271 

programa de curto, médio e longo prazo, porque tenho aquele relatório que fizemos 3272 

em São Paulo que a câmara pagou mil reais para uma profissional lá fazer. Onde há 3273 

a formação, a formação do formador, o (ininteligível) da produção, a difusão 3274 

(ininteligível). O que eu não conseguir, vou atrás dos catedráticos que temos acesso 3275 

para fazer. Me disponho a fazer isso e se tiver que lançar mão de serviços de 3276 

terceiros, temos como fazer isso, certo? Aí ponho na roda, vocês critiquem e 3277 

modifiquem etc. Agora, isso é uma coisa, outra é o compromisso da ouvidoria, do 3278 

Gustavo, do Marcelo Veiga, de chegar para o ministro e falar assim: ministro, o 3279 

senhor não dialogou com o teatro, Andrea, porque ele tinha um problema com esse 3280 

presidente da FUNARTE, depois ele teve um problema com o segundo presidente 3281 

da FUNARTE. Fomos ao gabinete do seu Juca Ferreira não foi uma nem duas 3282 

vezes. A palavra teatro não era soletrada pelo ministro da cultura até o seu Paulo 3283 

Autran e o seu Marco Nanini irem à imprensa e reforçarmos aqui no Senado. O 3284 

governo federal, institucionalmente, não olha para o teatro. Porque tem uma certa 3285 
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cegueira cultural. E por que a pressão dos bambambãs do cinema e da televisão é 3286 

maior do que a nossa. Só que está na hora de começarmos a botar isso na 3287 

imprensa também. (Intervenção simultânea) Porque se o ministro não nos dá 3288 

atenção, Gustavo, vamos ficar aqui falando para o céu. 3289 

 3290 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3291 

 3292 

Agora, deixa eu te trazer essa questão. Não é disso que estamos falando. Estamos 3293 

falando o seguinte: no caso especifico dos projetos, disso que está no Senado, 3294 

como é que vamos resolver? É isso que estou perguntando. O planejamento ok. 3295 

Agora, há um problema real, concreto que é o seguinte: há três iniciativas tramitando 3296 

no Senado (Intervenção fora do microfone) Tem duas. (Intervenção simultânea) 3297 

 3298 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 3299 

 3300 

Por favor. O Oséas entregou na mão do Júlio. Sabemos (Intervenção fora do 3301 

microfone) que talvez não tenha chegado a lugar nenhum.  3302 

 3303 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 3304 

 3305 

Mas entregaram para o Júlio. 3306 

 3307 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 3308 

 3309 

Está salvo no computador do Júlio, gente. Isso não quer dizer nada. (Intervenção 3310 

simultânea) 3311 

 3312 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3313 

 3314 

Responda-me só uma coisa todos nós, por favor. (Intervenção simultânea) 3315 

 3316 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 3317 

 3318 

Quer dizer que o Júlio é safado? (Intervenção simultânea) 3319 
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Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3320 

 3321 

Por favor. A câmara setorial de teatro não tem um encaminhamento para dar para 3322 

esse prêmio? Uma pergunta clara, gente. Qual é o encaminhamento? Qual 3323 

encaminhamento a câmara setorial de teatro dará ao prêmio de fomento do teatro 3324 

brasileiro? (Intervenção simultânea) 3325 

 3326 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3327 

 3328 

A pergunta dele procede. Das duas uma, ou falamos um abraço para o plano 3329 

nacional de cultura que você está falando, não vamos enquadrar as nossas 3330 

diretrizes, metas nesse plano nacional, é uma proposta que podemos fazer. Só 3331 

vamos fazer isso se o governo der uma resposta ao nosso programa de fomento 3332 

nacional ao teatro. Ou vamos recuar, como é a proposta do Márcio, que ele é um 3333 

moço crente nesse momento nessa história, vamos fazer o nosso dever de casa, 3334 

vamos colocar nos escaninhos que o governo preparou, que o plano nacional não é 3335 

da sociedade, é do governo, sabemos disso. Vamos mais uma vez recuar, negociar 3336 

com o governo na expectativa e na esperança que o governo nos acene. Porque a 3337 

secretaria nacional de teatro, ao lado do Juca, se ele não quiser, o teatro também 3338 

não vai funcionar, como a FUNARTE não funcionou. (Intervenção simultânea) 3339 

 3340 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3341 

 3342 

Pessoal, um segundo. É inscrição. Porque se não, não conseguiremos nem nos 3343 

entendermos aqui. Estou inscrita e há a Joana. Quem quiser se inscrever. Márcio, 3344 

acho que esse encaminhamento de que o ministério já fez mea culpa, de que vai 3345 

fazer, pretende fazer um plano, de que vamos marcar uma nova reunião, de que 3346 

talvez Ney se coloque como relator é uma questão. A outra é no momento que 3347 

discutimos esse prêmio, e me lembro que vocês foram ao Senado e que na época 3348 

Graça era presidente, ficou até em dúvida se devia acompanhar ou não, quer dizer, 3349 

a FUNARTE ficou atenta a isso naquele momento. Parece-me que depois o cenário 3350 

mudou, numa medida que hoje temos esses três projetos lá tramitando. A questão 3351 

que o Gustavo coloca é precedente no seguinte sentido: tudo bem, foi tirado da 3352 

câmara? Reflete os anseios da câmara? Reflete. O ministério tem que abraçar isso? 3353 
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Deveria ter abraçado? Deveria. E deve. A outra questão é: será que não valeria uma 3354 

releitura de vocês? Por quê? Porque há gente que está aqui dentro que é de 3355 

entidade e que me pareceu que não refletiu até que ponto se chega ao Senado e 3356 

politicamente três projetos da mesma categoria, entende? Nacional. Pensem sobre 3357 

isso. (Intervenção simultânea) A questão que coloco é: somo com a proposta do 3358 

Gustavo no seguinte sentido, esse prêmio é importante? Participei dessa feitura do 3359 

prêmio. Mas quais são os gargalos? Que questões são divergentes? Talvez nem 3360 

sejam tantas. Vamos rever isso e tentar tirar um prêmio daqui que seja um único 3361 

projeto a tramitar dentro do senado, gente. Se não, a categoria divida, como é que o 3362 

ministério vai ter força para ficar brigando por um prêmio que nem na categoria ele 3363 

espelha esse consenso. (Intervenção simultânea) a minha questão é: vamos tentar 3364 

entrar. Se não for consensuada, Ney, mas pelo menos vamos tentar ver quais são 3365 

as questões. Acho que essa do Redemoinho, por exemplo, para mim, ela reflete, 3366 

está dentro do prêmio, não vejo nenhuma divergência nisso. Porque essas pessoas 3367 

que têm voz e têm facilidade de chegar ao Senado não somam numa mesma 3368 

questão para tentar fortalecer o teatro. Vamos nos apresentar divididos como está 3369 

na imprensa, entende? Que foi preciso que o presidente da FUNARTE chegasse 3370 

com uma terceira via naquele momento e dissesse não, nem uma coisa nem outra. 3371 

Quer dizer, isso não é bom. Pensem nisso. Estou falando agora como categoria, 3372 

estou falando como gente de teatro. Eu via, o tempo todo, nossa categoria dividida. 3373 

Entende? Politicamente podemos perder aquilo que de mais precioso foi construído 3374 

aqui. É essa a questão. Uma coisa é ministério tem que fazer um plano com vocês, 3375 

tem que somar esforços, tem que ir ao Senado, tem que brigar pelas emendas, tem 3376 

que fazer tudo isso. A outra questão é: o que é que vai se fazer com esse plano que 3377 

foi discutido aqui anteriormente e que o Senado depois mudou? Por que mudou? 3378 

Até onde essas pessoas não se vêm? Não é possível tentar uma negociação? Ou 3379 

não? Parece que é essa questão que está se definindo aqui. Joana está inscrita. 3380 

 3381 

Srª Joana Abreu (Centro-oeste): 3382 

 3383 

Eu queria voltar a uma proposta que o Ney fez no começo, que é de irmos ao 3384 

Senado amanhã. Acho que isso é muito importante. Fundamental para darmos esse 3385 

encaminhamento. Por quê? Porque (Intervenção fora do microfone) Não. Não 3386 

podemos ir todos, mas podemos (Intervenção fora do microfone) Mas não é para 3387 



 102/151 

levar nada. É para saber em que pé estão as coisas lá. Por quê? Porque assim 3388 

como o Ney colocou ali, retrocedo numa posição que estrategicamente é necessário 3389 

e possível negociar entre os fundos públicos e as leis de incentivo, não é? Sabemos 3390 

que agora precisamos articular a posição da câmara setorial de uma maneira que 3391 

seja mais eficiente para fazer passar uma lei de fomento mais consistente, porque 3392 

todos esses atores estão negociando lá dentro. Então, acho que precisamos ir lá, 3393 

saber em que pé estão as coisas lá e, a partir disso, fechar o que é a proposta da 3394 

câmara setorial agora para a lei de fomento. E não pode esperar até a próxima 3395 

reunião da câmara setorial que não sabemos quando, nem como, nem por quê. 3396 

 3397 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 3398 

 3399 

Não sabemos não, quando é a próxima? (Intervenção fora do microfone) não. Só 3400 

rapidinho, Ney. Não há divergência. Não é isso ou aquilo. Acho que tem que fazer as 3401 

duas coisas. Acho que o que não podemos esquecer também é a construção do 3402 

plano. Entendeu? Concordo completamente com isso. Agora, são duas coisas 3403 

diferentes. A fusão, ou essa discussão, essa proposta de Joana aí e a sua também, 3404 

de ver o encaminhamento, em que pé está. E ao mesmo tempo enquadrar ou 3405 

reformular o que já foi proposto como diretriz no formato, vamos dizer assim, na 3406 

forma do plano. São duas coisas que também não são conflitantes, nem são 3407 

excludentes. São duas coisas que têm que ser feitas simultaneamente, acho. 3408 

Porque são também dois momentos que não podemos perder. Nem perder o tempo 3409 

dessa discussão no Senado, nem perder o tempo da elaboração do plano. 3410 

 3411 

Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região Sudeste): 3412 

 3413 

Gente, acho que não nos escutamos. Entendeu? Todo mundo fala e não se 3414 

escutam. Porque o Ney já falou há meia hora que ele se propõe a fazer esse 3415 

resumo. Ponto. Vai ser feito. Dois, a uma hora falei o seguinte: vamos à Senadora 3416 

Rosalba e vamos levar a nossa lei. A nossa lei não difere muito da lei do 3417 

Redemoinho. Aprimoramos a lei do Redemoinho. Então, levamos a nossa lei e 3418 

dizemos assim: senadora, por várias questões, não foi entregue o aprimoramento 3419 

dessa lei que a senhora tem aí que é a lei do Redemoinho. Por favor. É mais uma 3420 

contribuição. Em que pé está a junção das leis. Vamos nos colocar de acordo. 3421 
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Pronto. (Intervenção simultânea) Já falamos que vai ser uma soma das duas. 3422 

(Intervenção fora do microfone)  3423 

 3424 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 3425 

 3426 

Licença. Nada impede que a câmara e a Redemoinho, já que as leis são muito 3427 

parecidas, sentem e tentem chegar a um consenso. Agora, o esclarecimento do 3428 

nosso amigo advogado, ou estou errado ou o congresso não pode gerar receita para 3429 

o governo, não é verdade? 3430 

 3431 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3432 

 3433 

Você está falando advogado. Sou sociólogo. 3434 

 3435 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 3436 

 3437 

Não. (risos) Lá atrás. É por que ele está de costas para cá e não posso falar com as 3438 

costas dele. 3439 

 3440 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3441 

 3442 

Você não me enquadre nessa. Só faltava essa. (Intervenção simultânea) 3443 

 3444 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 3445 

 3446 

Ou me engano, ou o congresso não pode gerar receita para o governo. Não é 3447 

verdade. (Intervenção fora do microfone) Então, tanto a lei da Redemoinho como a 3448 

da câmara têm que ser apresentadas pelo governo, porque todas as duas geram 3449 

receita. Certo? Então, a lei da Redemoinho pode estar mil vezes lá dentro do 3450 

congresso, só que essa lei, como ela é igual a nossa, ela tem que ser apresentada 3451 

pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura. Certo? E temos uma lei que foi 3452 

redigida dentro do ministério e que o ministério tem mais é que encaminhá-la. Certo? 3453 

Então, não adianta dizer “ah, a Lei do Redemoinho está no Congresso”. Essa lei 3454 

pode ir mil vezes para o Congresso, mas se o governo federal não pegar para 3455 
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apresentar, não adianta nada. (Intervenção fora do microfone) Eu sei. Estou falando 3456 

das duas leis que são parecidas. (Intervenção fora do microfone) Sei dessa outra lei, 3457 

porque inclusive participei de audiência pública dessa outra lei. Estou falando em 3458 

relação a essas duas leis. Está-se falando que há três leis no Congresso. Na 3459 

verdade, o Congresso não pode gerar receita. A outra lei eu conheço, tenho cópia 3460 

dela, estive na audiência pública, fui contrário a ela, porque acredito que o grande 3461 

problema que temos hoje na Lei Rouanet iríamos trazer esses problemas para uma 3462 

lei do teatro, porque, na verdade, ela é uma Lei Rouanet do teatro. Então, os 3463 

problemas que temos em empresas na região Norte que faturam lá e investe em 3464 

projetos do Sul e do Sudeste são enormes. Uma pessoa que estava na mesa 3465 

comigo teve a cara de pau de dizer que levava espetáculos para o Norte, para o Sul, 3466 

para Nordeste. Eu disse que ninguém lá quer ser espectador. O pessoal quer ser 3467 

espectador, mas quer produzir. Então, quando começa um debate e as pessoas vêm 3468 

querer lhe convencer que levamos espetáculos para vocês, acho que não é por aí. 3469 

Acho que temos que nos focar no prêmio do teatro. Podemos chamar a Redemoinho 3470 

para tentar conversar e chegar a um acordo, mas o compromisso do governo federal 3471 

tem que ser em apresentar a lei da câmara.  3472 

 3473 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3474 

 3475 

A sua fala foi muito propícia a uma proposta objetiva. Acho que o ministério precisa 3476 

se posicionar sobre o prêmio. (Intervenção fora do microfone) Não precisa ser agora. 3477 

Sinceramente, acho que o ministro tem que estar afinado com isso e, se for o caso, 3478 

vir aqui e falar abertamente conosco. O ministério tem que se posicionar sobre a 3479 

proposta da Câmara Setorial, que é o prêmio de fomento ao teatro brasileiro. A partir 3480 

daí, vamos ver o que acontece. Porque se não é a sociedade civil. Vamos embora, 3481 

acabou, pessoal. Agora, aqui dentro foi construído, como aval, como política pública 3482 

clara. A Funarte, na época, trabalhou super bem conosco, contribuindo, ajudando, 3483 

trazendo números e o ministério junto. Eles, querendo ou não, nos ajudaram. Então, 3484 

qual é o posicionamento político do ministério? Isso precisa ser claro. Estou falando 3485 

em termos de urgência, de amanhã irmos ao Senado, de termos um posicionamento 3486 

urgente. Vamos colocar tempo nisso.  3487 

 3488 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 3489 
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Deixe-me concentrar outra vez. Oséas, talvez possa responder seu pronunciamento 3490 

sobre o Senado fazer um projeto sem orçamento. Acho que projeto que vem do 3491 

Senado, que fale em finanças, tem que fazer o projeto e dizer de onde vem o 3492 

recurso. Isso ele pode fazer, desde que ele dê a maneira do recurso, ele pode fazer 3493 

o projeto. Agora, acho que de fato a coisa mais certa é a seguinte. Se der um projeto 3494 

do ministério ou do gabinete do presidente, este é o que vai valer lá dentro, não só 3495 

politicamente como de facilidade de orçamento, etc., desde que parta do Executivo, 3496 

que pode mexer em finanças muito mais que o Senado e a Câmara. Então, vocês 3497 

chegaram a um consenso, pega o projeto da Câmara, se for preciso podemos falar 3498 

com o presidente, e tentar fazer com que parta da presidência. Ou será que temos 3499 

medo de dizer que somos políticos. O ministro faz, ótimo, ele encaminha. O ministro 3500 

não quer fazer, vamos para o presidente. Acho que ninguém tem medo de falar com 3501 

ninguém. E somos representantes da sociedade civil. Também contribuímos 3502 

economicamente para o PIB nacional, todo mundo sabe disso. Então, por que em 3503 

vez de ficarmos aqui pedindo para o senador não vamos direto ao ministro e 3504 

pedimos isso? Se ele não fizer, vamos ao jornal dizer: o presidente não gosta de 3505 

cultura, o ministro da cultura é contra a cultura. Pronto, acabou. Vamos para o 3506 

presidente. Em vez de falar com a boiada, vamos falar com o dono da boiada.  3507 

 3508 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal):  3509 

 3510 

Qual é a minha proposta? Gostaria de entender uma questão. O prêmio é diferente 3511 

desse trabalho que recupera tudo que foi feito aqui nas câmaras? São coisas 3512 

diferentes?  3513 

 3514 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 3515 

 3516 

A lei é uma prioridade nesse quadro. A lei é uma etapa.  3517 

 3518 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal):  3519 

 3520 

Então, estamos falando de coisas diferentes. O que eu pensei aqui? Mesmo que o 3521 

Executivo queira entregar agora um projeto de lei, ele vai entrar num trâmite normal. 3522 

Mesmo que coloquemos prioridade, vai entrar na fila. Já tem um projeto de lei 3523 
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tramitando lá, que é esse da PTR. Mesma coisa no caso do Plano Nacional de 3524 

Cultura. Tinha uma proposta de três deputados federais, o Ministério da Cultura está 3525 

fazendo um substitutivo. O que poderíamos fazer é um substitutivo, é o mínimo que 3526 

dá para fazer. Ou fazer isso que vocês estão fazendo que é negociar direto com os 3527 

parlamentares. Então, temos que ter a estratégia clara. Uma coisa é chegarmos e 3528 

encaminharmos um novo substitutivo. Qualquer projeto que fizermos aqui entra na 3529 

fila. Se fizermos uma negociação com a relatora, podemos incluir com ela essas 3530 

contribuições. Tem que marcar uma audiência com ela e falar: olha, essas são as 3531 

contribuições de todas as entidades, gostaríamos que a senhora analisasse. O que 3532 

ela vai fazer? Ela vai pegar a proposta um, depois a proposta três e vai tentar achar 3533 

um meio termo. Depois vai para o plenário votar. Aí, o que funciona é a disputa 3534 

partidária. Se conseguirmos costurar uma aliança suprapartidária, como é o caso da 3535 

frente parlamentar de cultura, você resolve o problema. Mas aí é uma negociação 3536 

complicada também. São duas possibilidades para discutirmos aqui e tentar afunilar 3537 

até o final: ou fazemos um substitutivo ou vocês vão lá negociar direto com a 3538 

relatora.  3539 

 3540 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 3541 

 3542 

Tem uma questão que acho que é complicada. Você está colocando essa coisa do 3543 

projeto substitutivo. Essa lei, na verdade, já teve duas audiências públicas, já teve 3544 

uma discussão em torno dela. Na verdade, ela foi criada por que não houve 3545 

consenso com relação à proposta apresentada pela câmara. Quando estava na 3546 

Câmara Setorial, chegamos nesse formato do prêmio e na divisão, até o Bernardes 3547 

lembrou, houve uma grande discussão em torno disso. Levei a questão para a PTR, 3548 

para os produtores independentes, e a maioria não concordou, acho que aquilo não 3549 

atenderia totalmente. Por isso, surgiu uma segunda proposta que agora no Senado 3550 

está tentando virar uma só, ouvindo as opiniões, enfim. Então, preocupa-me 3551 

perdermos esse histórico de discussão é chegar com uma proposta que 3552 

supostamente pela Câmara Setorial a Câmara seria soberana. Estou colocando aqui 3553 

que na postura dos produtores independentes não é consenso. Sou aqui uma voz 3554 

dissonante, digamos assim, porque não houve concordância somente com esse 3555 

mecanismo. Há, sim, um entendimento de que ele complementa a lei que 3556 

propusemos. E queremos sim orçamento, isso é unânime. Então, acho que 3557 
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deveríamos levar em consideração essa discussão que foi feita. E como o 3558 

Bernardes propôs aqui, como o Ney falou, a Joana falou também, acho que a 3559 

proposta mais interessante seria ir à comissão e sentar com a Rosalba e ver em que 3560 

pé estão as coisas. Se, realmente, esse projeto não foi levado em consideração, 3561 

olhar o que tem de tabela e tentar ver em que pé estão as coisas. Uma segunda 3562 

questão que queria colocar aqui é a seguinte. Isso tem me incomodado muito e 3563 

temos que tomar cuidado quando falamos dos globais, porque acho que temos 3564 

muitos colegas que estão trabalhando na Globo e que estão do nosso lado, têm ido 3565 

ao Senado por conta própria, têm colocado a cara a tapa. Muitas vezes não estão 3566 

nem produzindo nada e estão ali do nosso lado. O Nanini, a Marieta, a Natália 3567 

Timber, a Fernanda Montenegro. Quando tivemos a briga com o esporte, fomos lá e 3568 

a Fernanda colocou a cara dela, deu entrevista falando que ela estava à frente 3569 

dessa briga. então, acho que é muito perigoso colocarmos dessa maneira, porque 3570 

estamos colocando todos dentro de um saco que acho que é perigoso. Acaba 3571 

havendo uma divisão e é algo destrutivo para nós. Temos muitos colegas que 3572 

trabalham na Globo e estão na mesma luta que nós. Inclusive, o Luiz Carlos aqui, o 3573 

Márcio também que agora está trabalhando com a Globo. Acaba que passamos por 3574 

ali porque é um mercado. Só queria te pedir para tomar cuidado com a forma de 3575 

colocar, porque muitas vezes isso vai para a imprensa e gera uma divisão dentro da 3576 

nossa classe que não é legal para nós.  3577 

 3578 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3579 

 3580 

Dr. Gustavo Vidigal, das duas uma. Quem criou a Câmara Setorial foi o Ministério da 3581 

Cultura. Dentro dessa câmara há a PTR, cooperativa, CBTIGE (?), Associação dos 3582 

Produtores de Pernambuco, Sindicato do Rio Grande do Sul, enfim, não preciso 3583 

elencar todo mundo. Ele elegeu câmara como a representação máxima do teatro no 3584 

país. Se agora vocês estão falando que não há consenso porque uma entidade ou 3585 

outra está com outro projeto. Aqui dentro tem consenso. Pode ter divisão, mas há 3586 

um consenso. Nosso consenso não é o programa do Redemoinho, nem da PTR, é o 3587 

da câmara. Agora, se a câmara é apenas mais uma instância de representação, 3588 

então, que o governo admita que a PTR é um voto entre três. Sem o voto da PTR o 3589 

ministro não negocia. Então, o ministro vai chamar a PTR, Câmara Setorial e 3590 

Redemoinho e o peso será igual. (Intervenção fora do microfone) Eu sei. Entenda o 3591 
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que quero dizer. (Intervenção fora do microfone) De que adianta a PTR mandar um 3592 

representante para cá e o representante perder no voto, chegar lá e falar assim: 3593 

perdemos na câmara, então, vamos apresentar outra coisa? de que adianta a 3594 

cooperativa vir aqui perdendo voto para uma lei que seja proposta para a PTR voltar 3595 

para São Paulo e dizer: não, espera, tenho articulação com o Senado Paulista que é 3596 

forte e vou me mexer pelo outro lado. Como inclusive temos, o Arlindo Chinaglia tem 3597 

o projeto. (Intervenção fora do microfone) Eu sei. Não estou falando em termos 3598 

pessoais. O que estou querendo dizer é que a partir do momento que o governo 3599 

elege uma instância representativa máxima, ele não pode depois dizer que essa 3600 

instância não é representativa máxima. Ou, então, ele assumi e admite: “olha, não 3601 

adianta vir falar com o presidente da cooperativa baiana, porque ele é peixe 3602 

pequeno”. Quero falar com gente de peso, usando outra terminologia, diferente 3603 

daquela que a Andréa me corrigiu recentemente. Se não houver participação ativa 3604 

dos grandes nomes do teatro nacional, não posso aprovar nada. Então, nós, das 3605 

duas uma, a Senadora Rosalba pode chegar a um consenso e nos convencer ou 3606 

não, vamos para o pau dentro da comissão e vamos fazer vale o projeto deles ou o 3607 

nosso, porque também temos senadores dentro dessa comissão. Ou ainda vamos 3608 

fazer esse projeto aqui e o ministério vai assinar embaixo. Ou o ministério vai falar: 3609 

preciso resolver essa briga.  Como não resolveu no caso do cinema, a ANCINAV 3610 

não passou e ficou ANCINE, porque o lobby do Barretão foi mais forte do que o dos 3611 

pequenos produtores e da ABD. O dos pequenos e médios perdeu para os 3612 

grandões, foi uma luta de classe no cinema, assumida publicamente. E de repente 3613 

estamos tendo uma luta de classe no teatro nacional. Estamos tentando aparar 3614 

essas, diminuir o incentivo fiscal, que é excessivo no país, aumentar o fundo público 3615 

que é irrisório no país. Se o ministro apresenta uma proposta dessas para todas as 3616 

áreas, ponho minha mão no fogo que ela não vai passar. Acho que ela passa porque 3617 

os radicais estão sendo entre os quais sou um radical pelo fundo público estão 3618 

mudando de idéia porque estão vendo que é irreal não ter fundo público e incentivo 3619 

fiscal. Então, vocês precisam dizer para nós quem é que vocês de fato respeitam, 3620 

porque quando vocês falam que há divergências nos dói isso. Divergimos aqui, mas 3621 

na hora que votou, tenho que aceitar o voto. Isso é democrático. Então, vamos 3622 

conversar seriamente, como pessoas adultas que somos e vamos admitir. Então, 3623 

vamos brigar em outras instâncias ou vamos para casa lutar nos municípios e nos 3624 

estados que temos conseguido alguns avanços.  3625 
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Sr Gustavo Vidigal (Poder Público Federal):  3626 

 3627 

Qual é a sua proposta?  3628 

 3629 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3630 

 3631 

Minha proposta é que o ministério defina se a câmara setorial é a instância máxima 3632 

do teatro brasileiro ou não, porque aqui só entra quem participa de alguma entidade, 3633 

de alguma associação, de algum sindicato, de algum movimento. Movimento de 3634 

grupo de Minas Gerais é um movimento enorme. Aqui em Brasília tem um tremendo 3635 

movimento de teatro. (Intervenção fora do microfone) Não sou infalível, muito pelo 3636 

contrário. O teatro brasileiro está aqui. Viajamos nesse país o tempo todo, sabemos 3637 

que o teatro brasileiro está aqui. Por que o Redemoinho não manda representante 3638 

aqui? Então, se o ministro acha: olha, acho melhor que Câmara Setorial seja uma 3639 

coisa, Redemoinho seja outra e a PTR outra. É outra instância de negociação. 3640 

Talvez possamos consensuar, mas acho que quem matou a charada do dia foi o 3641 

Oséas. Se conseguíssemos fazer com que o governo apresentasse um projeto, aí é 3642 

a questão do orçamento, via decreto do gabinete do presidente da República, aí 3643 

daríamos um grande passo.  3644 

 3645 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal):  3646 

Não se faz isso por decreto. É outro encaminhamento.  3647 

 3648 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 3649 

 3650 

Só quero fazer uma reflexão em voz alta, baseada em uma coisa que o Ney falou. 3651 

Preocupo-me não mais com a câmara, porque ela morre hoje, praticamente, e vai 3652 

surgir o colegiado, mas me preocupo com o colegiado, porque se toda vez que eu 3653 

perder uma votação na câmara, for ao meu sindicato e fizer um projeto paralelo, não 3654 

vejo porque a existência da câmara. Ou aceitamos aquilo que foi consenso, que foi 3655 

maioria de voto, perdermos, votação é isso um ganha e outro perde e tem que 3656 

aceitar se minoria. Agora, se cada vez um de nós não gostou do resultado da 3657 

votação e vai fazer um projeto, nem precisa continuar a câmara, pode parar. Cada 3658 
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um que faça seu projeto e vá se virar no Senado. É uma pena ter ouvido isso, 3659 

Andréa, desculpe-me. (Intervenção fora do microfone) 3660 

 3661 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 3662 

 3663 

Acho que acabou, acho que é isso. Acho que o Oséas foi sentencial, o Ney bateu o 3664 

martelo e disse: é isso. Nós somos a Câmara Setorial de teatro, é a representação 3665 

do teatro brasileiro, ou não é? Então, chegou. O que saiu daqui é a expressão da 3666 

vontade do teatro brasileiro. Se a PTR não gostou, se a PTC não gostou, se o 3667 

Redemoinho não gostou, não interessa. Aqui estão todos os interessados em serem 3668 

representados. Então, minha gente, para mim não tem mais discussão. É o que foi 3669 

determinado na última reunião de dezembro de 2006, é a lei da Câmara Setorial de 3670 

teatro, é aquela resolução que foi feita pelo Ney e que depois incorporamos no final 3671 

daquele projeto, é o relatório final das câmaras e é isso que tem que ser 3672 

apresentado. Essa é a vontade do teatro brasileiro, é essa. (Intervenção fora do 3673 

microfone) As controvérsias deveriam estar neste fórum discutindo, este é o lugar 3674 

para discussão. Quem não concorda com isso, venha neste fórum discutir. O Ney 3675 

acabou de falar isso. Deveria estar aqui discutindo a Redemoinho. Então, 3676 

apresentamos em nome do teatro brasileiro a lei de fomento ao teatro brasileiro e 3677 

essa que o ministério deve encaminhar, porque trabalhamos vários anos para o 3678 

ministério em nome do Brasil.  3679 

 3680 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3681 

 3682 

Diante de todas essas falas, queria colocar alguns encaminhamentos. Um deles é o 3683 

Oséas encaminhar os documentos para todos nós. A Funarte encaminhar 2006 para 3684 

atualizar. Na próxima reunião da câmara estaríamos discutindo metas, diretrizes de 3685 

curto, médio e longo prazo para a formatação de um plano nacional de teatro, na 3686 

próxima reunião. E também, diante do que vocês colocaram, o ministério possa se 3687 

debruçar sobre os conteúdos, enfim sobre essa lei, que foi tirada, fomentada, 3688 

discutida e formulada dentro da câmara, para que o ministério se posicione e veja 3689 

qual é o tratamento que será dado pelo ministério. Estou vendo que esse está sendo 3690 

o encaminhamento, uma próxima reunião para discutir o plano nacional. Temos que 3691 

nos debruçar sobre esses documentos para sistematizarmos, para voltarmos para a 3692 
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próxima reunião preparados para pensar o plano e também o ministério tomar 3693 

consciência, posicionar-se, ver que encaminhamento será dado para o prêmio de 3694 

fomento.  3695 

 3696 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3697 

 3698 

Só uma contribuição. É só uma questão de tempo. (Intervenção fora do microfone) 3699 

 3700 

Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Cadeia Produtiva do Teatro): 3701 

 3702 

Boa tarde! Tenho ficado calado, porque (risos) vinha muito curioso para a reunião da 3703 

câmara. Interessava-me muito a primeira fala, mas perdi. Fiquei boiando. Durante a 3704 

conversa da manhã fui entendendo melhor o que estava acontecendo. Até agora, 3705 

depois de todos os relatos e todas a opiniões que fui escutando, essa última fala da 3706 

colega taxativamente considerando a questão do documento tirado por essa 3707 

comissão, por essa câmara e que de alguma maneira ajudei a construir. Mas não 3708 

conheço os outros documentos. Não conheço o documento do Redemoinho, nem 3709 

conheço o da PTR. Então, fico sem poder opinar sobre isso.  3710 

 3711 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3712 

 3713 

O documento do Redemoinho foi a base do nosso documento.  3714 

 3715 

Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Cadeia Produtiva do Teatro): 3716 

 3717 

Isso eu sei. Mas não conheço o documento em si. (Intervenção fora do microfone) 3718 

tenho que checar para ter uma opinião concreta, se é exatamente isso, se esse é o 3719 

documento que vamos brigar por ele, se somos a nata do teatro nacional, ou se não, 3720 

se no conhecimento desses documentos não há nada que possa contribuir, 3721 

enriquecer isso. Vocês são taxativos nessa afirmação de que o documento é esse, 3722 

do prêmio e que os outros dois documentos não devem ser levados em 3723 

consideração porque não levam a nada. Então, sinto-me sem poder contribuir muito 3724 

para essa discussão. Saio daqui para conhecê-los e poder ter uma opinião sobre 3725 

isso. Sei do documento produzido pela câmara, acho que é precioso, mas por não 3726 
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conhecer os outros, fico achando se essa isso mesmo, se não há um item desses 3727 

elementos que pudessem ser um elemento de negociação para fundir as idéias. 3728 

Tem uma pergunta que deixo para a Mesa. Fala-se na próxima reunião da câmara. 3729 

Vocês têm idéia de quando seria isso?  3730 

 3731 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal):  3732 

 3733 

Na verdade, disse ontem para a câmara da dança. O calendário das câmaras, dos 3734 

colegiados setoriais, vai estar vinculado ao calendário do Conselho Nacional de 3735 

Política Cultural. Na próxima reunião, a idéia é apresentar uma proposta de 3736 

calendário para o ano inteiro, para as pessoas também se organizarem, e 3737 

apresentamos junto os outros colegiados setoriais.  3738 

 3739 

Srª Marley Caprara (Região Sul): 3740 

 3741 

Só uma informação para o Luiz Carlos. O projeto de lei da Redemoinho é a base do 3742 

nosso projeto só que foi aprimorado. Então, ele não nega nada que o Redemoinho 3743 

propõe. Só tem mais coisas. Ele se fecha. Já com a PTR teríamos que trabalhar. Um 3744 

é base para o outro. (Intervenção fora do microfone)  3745 

 3746 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3747 

 3748 

Sobre a questão do posicionamento do ministério, é uma coisa importante. Acho que 3749 

conseguimos encaminhar o que estamos querendo. O já temos fechado é o prêmio 3750 

de fomento ao teatro brasileiro, produzido aqui, que o ministério precisa se 3751 

posicionar, mas não podemos perder de vista que está correndo processo no 3752 

Legislativo e que precisamos de uma resposta a tempo, porque a próxima reunião 3753 

da Câmara Setorial, do colegiado setorial, é no ano que vem, provavelmente. Então, 3754 

até lá, muita água já passou e precisamos agir. Com o ministério, ou sem o 3755 

ministério. Precisamos agir a tempo.  3756 

 3757 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal):  3758 

 3759 

Vamos pensar uma estratégia com o ministério e sem o ministério.  3760 
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Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3761 

 3762 

Mas aí é que está. Essa proposta de sem o ministério precisa da resposta do próprio 3763 

ministério. Qual é o posicionamento do ministério.  3764 

 3765 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3766 

 3767 

Já colocamos como encaminhamento, Gustavo. O ministério vai precisar se 3768 

posicionar. Já falamos sobre isso.  3769 

 3770 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 3771 

 3772 

Só quis colocar uma questão de tempo. Também, organizadamente, em contato 3773 

com vocês, perguntando qual é o posicionamento, para ver quais os nossos 3774 

encaminhamentos. Uma coisa que é interessante, que não sei se o ministério 3775 

conseguiu perceber com clareza, é a questão da distribuição de renda. Esse foi o 3776 

negócio. O tempo inteiro, quando o Brasil vem encontrar-se para debater sobre uma 3777 

política pública para o teatro e constatamos que tem um problema crônico de 3778 

distribuição de renda no que diz respeito ao teatro brasileiro, a Câmara Setorial se 3779 

propõe a fazer uma proposta que corrija essa questão e essa correção levou a 3780 

produzir uma lei paralela. Por não isso não estar representado.  3781 

 3782 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 3783 

 3784 

Bom, primeiro começando corrigindo um termo que foi usado aqui quando se falou 3785 

que não houve consenso, que os produtores independentes não tinham aceitado a 3786 

lei, são os produtores independentes do Rio de Janeiro, a PTR. Também sou 3787 

produtor independente, sou de Pernambuco, e lá foi muito bem aceito. Suely é da 3788 

região Norte, também é produtora, e foi muito bem aceito. Só para esclarecer de 3789 

onde veio a discordância. Com relação à pergunta do Luiz Carlos quando ele falou 3790 

das leis, fiz o questionamento aqui ao Bernardes a o Ney se a Redemoinho não 3791 

aceitava conversar, porque, basicamente, o que diferencia a lei da Redemoinho para 3792 

a lei da câmara são os percentuais por estado e região, que diminuímos na lei da 3793 

câmara o montante. Por isso, é que desagrada os do Rio e São Paulo. Então, é isso 3794 
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que desagrada e foi por isso que gerou tanta polêmica. (Intervenção fora do 3795 

microfone) Não estou falando de vocês. Na verdade, a redação é muito semelhante.  3796 

 3797 

Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região Sudeste): 3798 

 3799 

Não foi nem por isso. É por que o Redemoinho não acredita na Câmara Setorial e 3800 

nunca aceitou como instância representativa.  3801 

 3802 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 3803 

 3804 

Perguntei se eles aceitavam discutir e a resposta foi não. (Intervenção fora do 3805 

microfone) Lógico que seria viável uma discussão. Com relação à lei do Senado, por 3806 

isso que disse aqui que era uma lei Rouanet do teatro, porque ela é exatamente nos 3807 

moldes da lei Rouanet. Inclusive, ela faria ações para projetos culturais. Somos de 3808 

outras regiões e sabemos que isso é totalmente inviável para qualquer outra região. 3809 

Na audiência pública eu disse que enquanto uma Telemar fatura e investe em 3810 

projetos, fica difícil ser discutido isso porque temos que pensar o Brasil como um 3811 

todo. Tem excelentes produtores, no Rio de Janeiro em momento algum não usei o 3812 

termo “globais”, como tem excelentes produtores em São Paulo, da mesma forma 3813 

que descobri na câmara que a realidade da cooperativa paulista de teatro é diferente 3814 

da realidade do interior paulista, da mesma forma que a realidade de Recife é 3815 

diferente da realidade do interior e de João Pessoa e de Alagoas que são vizinhos. 3816 

Então, não é só questão do eixo Rio-São Paulo. Precisamos ter uma lei que 3817 

contemple o Brasil como um todo, afinal somos representantes nacionais. Então, se 3818 

sentarmos para negociar, devemos estar abertos. Agora, se não querem sentar, é 3819 

outra coisa. Até por que, Lúcia, a votação da lei na Câmara Setorial de Teatro só 3820 

tiveram dois votos contrários, todos os outros membros da câmara presentes 3821 

votaram a favor do prêmio de teatro. Então, mais consenso do que isso, 3822 

unanimidade é difícil, é impossível. Acho que em lugar nenhum vamos encontrar 3823 

100% de unanimidade. Agora, outra coisa. Gostaria de falar abertamente com o 3824 

Gustavo, vou encaminhar para ele um e-mail, na próxima pauta do CNPC vou 3825 

sugerir a lei do teatro. Vou encaminhar inclusive para os e-mails dos conselheiros 3826 

cópia da lei do teatro para que esse assunto venha para o Conselho. Essa lei do 3827 

Senado está sendo discutida desde o ano passado.  3828 
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Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal):  3829 

 3830 

Oséas, só tem que pensar que tem aquele trâmite de pegar 12 assinaturas.  3831 

 3832 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 3833 

 3834 

Tudo bem, sem problema nenhum. Temos o grupo de discussão paralelo e posso 3835 

passar com o grupo pedindo apoio e podemos encaminhar. Isso não é problema. 3836 

Agora vou encaminhar essa discussão para o CNPC para que tentem agilizar um 3837 

pouco mais essa discussão, porque não dá para esperara a próxima reunião da 3838 

câmara para saber qual é a posição do ministério e a partir daí os outros se 3839 

movimentam. Meu posicionamento será esse. Vou buscar o apoio dos demais 3840 

conselheiros, fazer a moção, entregar ao Conselho para ver se agora em novembro 3841 

conseguimos isso.  3842 

 3843 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal):  3844 

 3845 

Esse é outro encaminhamento.  3846 

 3847 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 3848 

 3849 

É para agilizar. Se por acaso aqui surgir outro mais rápido, abro mão desse 3850 

encaminhamento.  3851 

 3852 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 3853 

Queria colocar uma dúvida. Depois que a Marley falou, fiquei até assustada. Na 3854 

verdade, o representante aqui do Rio é o Bernardes. (Intervenção fora do microfone) 3855 

Preocupa-me uma posição de que a Câmara Setorial tem essa soberania no teatro 3856 

nacional, porque me pergunto se realmente é isso. Sinceramente estou aqui 3857 

colocando uma questão porque, na verdade, fui reler os objetivos, onde fala debater, 3858 

analisar, acompanhar e fornecer subsídio para a definição de políticas, porque na 3859 

medida em que estamos discutindo coisa, cada um de nós está representando 3860 

grupos enormes. O Ney, imagino que tenha grupos imensos para discutir e com 3861 

posições políticas diferentes como no Rio também temos. Então, a cada vez que 3862 
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tiramos posições, definições, cada um de nós tem que levar para lá. E quando 3863 

levamos para lá, isso tudo é rediscutido, as pessoas colocam pontos, colocam 3864 

dúvidas, colocam questões. Então, só estou colocando isso, porque me assusta um 3865 

pouco essa coisa de que foi definido aqui, ponto final e é isso que será decidido. Na 3866 

hora que encaminhamos a questão no Senado, por exemplo, que abre para 3867 

audiência pública é democrático, qualquer um pode ir, participar, falar e se contrário, 3868 

etc. tudo bem que tem um sistema que é complicado, mas você pode recorrer como 3869 

amanhã se pode ir lá à comissão e conversar. Se não houver consenso, claro que 3870 

ninguém vai querer assinar um projeto que não está atendendo uma parcela do 3871 

teatro. Ao mesmo tempo, o prêmio não atendia a uma parcela do teatro. Por isso, 3872 

que temos que tentar juntar as coisas e conversar. Só queria pontuar isso porque 3873 

acho que é bacana termos essa coisa como uma instância que tem muita 3874 

importância dentro desse debate da política do teatro. Tiramos muito conteúdo das 3875 

nossas discussões, trabalhamos muito. Eu, pelo menos, sou uma mera 3876 

representante e tenho que levar de volta para os representados o que estamos 3877 

discutindo aqui. Era só isso.  3878 

 3879 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3880 

 3881 

Bom, sendo realista, surrealista, realista do sul, vou fazer a seguinte proposta: 3882 

montar um grupo de trabalho composto por Câmara Setorial, a câmara escolhe 3883 

quem vai, Redemoinho, um representante para a PTR, PTS e PTI e o governo 3884 

designar três representantes. O que esse grupo consensuar entre mortos e feridos 3885 

será definitivo, pelo menos enquanto for duradouro. O colega lá fala isso ou aquilo, 3886 

há controvérsias. Andréa fala: temo por nossa real representatividade. Estou 3887 

colocando os pés no chão, enterrando-os na terra e fazendo uma proposta mais 3888 

abrangente. Parece-me que nosso querido ministro ambientalista Juca Ferreira não 3889 

vai aprovar uma proposta da Câmara Setorial sem anuência do setor dos produtores 3890 

empresariais, se não é nenhuma desqualificação chamá-los assim. (Intervenção fora 3891 

do microfone) Não, estou sendo realista para não sair da mesa, para tentar continuar 3892 

aqui trabalhando. Estou sendo realista de abrir o leque. Agora, o que acertamos, não 3893 

dá para perder na mesa e dizer que vai voltar para casa e lá juntar a turminha e 3894 

trazer outra proposta. Se isso não for respeitado nenhuma instância será respeitada. 3895 

A questão de enquadrar nossos propósitos no plano nacional de cultura reafirmo 3896 
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meu compromisso e reafirmo que ele não deve ser definitivo, nem absoluto, nem 3897 

verdadeiro na íntegra, ele pode ser contestado. É apenas uma prática que tenho 3898 

feito como participante dessa instância toda e me sinto habilitado a dar uma 3899 

contribuição e para fazer a câmara avançar no sentido do Plano Nacional de Cultura. 3900 

Essa é a proposta. E se tivermos que ir lá tratar não só da prioridade número zero 3901 

dessa câmara e do teatro nacional hoje, que é uma lei nacional para o nosso teatro, 3902 

assim como a Argentina tem, a Colômbia tem no continente sul-americano, como a 3903 

Espanha tem, como outros países têm, se não é só isso, vamos manter essa 3904 

prioridade e vamos falar na formação do professor de teatro na escola fundamental, 3905 

do ensino de literatura dramática no segundo grau para fazer uma formação de 3906 

platéia mais conseqüente, vamos discutir o fundo nacional de cultura ou a Lei 3907 

Rouanet e o que vai para os outros setores. Vamos trazer a contribuição de outros 3908 

estados para um fórum cultural que extrapole o teatro e vamos entrar nessas 3909 

discussões. Vejam, isso já é uma segunda instância ou terceira da própria Câmara 3910 

Setorial. Pergunto-me se isso vai ter fim.  3911 

 3912 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3913 

 3914 

 Por favor, repita sua proposta.  3915 

 3916 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 3917 

 3918 

Um grupo de trabalho com um representante da Câmara Setorial que seja eleito, um 3919 

representante do Redemoinho, um representante que seja oriundo das associações 3920 

de produtores que seja a PTR, a PTS e a PTI ou se houver outros, três 3921 

representantes que o governo convoque – que seja ministério, que seja um 3922 

secretário de cultura – e esse grupo de trabalho vai ficar responsável. Agora, chegar 3923 

ao final dos trabalhos e o ministério falar que não há consenso, aí não dá. 3924 

(Intervenção fora do microfone) É como o Márcio falou, vamos refazer o caminho de 3925 

novo. Vamos, somos jovens. (Intervenção fora do microfone) Mas eles estão 3926 

dizendo o tempo todo aqui que não somos suficientes. (Intervenção fora do 3927 

microfone) 3928 

 3929 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3930 



 118/151 

Vamos amadurecer melhor essa questão. Há inscritos. (Intervenção fora do 3931 

microfone) 3932 

 3933 

Srª Suely Rodrigues (Região Norte): 3934 

 3935 

Primeiramente, desculpe-me Márcio, mas tenho que voltar à realidade da região 3936 

Norte, porque já discutimos tantas vezes, durante tanto tempo essas questões e 3937 

tentamos superar tudo isso tendo um representante da região norte. São vários 3938 

estados com grandes produções e crescendo. Talvez seja a região que mais cresça 3939 

na questão da produção. Quando participamos das reuniões, das discussões das 3940 

câmaras, sempre fomos votos vencidos na questão do projeto. Mas como 3941 

participávamos de um movimento, abrimos mão de uma série de coisas em prol da 3942 

realidade nacional. E abrimos mão das discussões a respeito das questões de 3943 

percentuais, apesar de brigarmos muito. Abrimos mão das questões de contratos 3944 

profissionais que foi outra questão que no Norte não temos essa dimensão como 3945 

existe no Sudeste e no Sul e aqui no Centro-Oeste. Aí, reunimos as entidades 3946 

representativas que trabalham no Norte. Então, temos um representante da região 3947 

Norte. A discussão aqui é o que é a câmara. É uma reunião de representantes, de 3948 

várias entidades e vários estados. Então, se tem uma pessoa que está 3949 

representando aqui as entidades e essas entidades foram convocadas para uma 3950 

determinada reunião, para ser discutida dentro do seu estado com suas propostas e 3951 

o seu representante levou até a câmara e, da mesma forma, as discussões foram 3952 

levadas de volta. Então, vamos retroagir no processo de trabalho durante esse 3953 

tempo todo? Vou reunir de novo esse pessoal que não está aqui porque não 3954 

concordaram com o que foi descrito pelo representante dele? Pessoal, desculpe-me, 3955 

mas não abro mão da região Norte, principalmente, participar desse processo. Não 3956 

vou abrir mão para ter um representante da câmara, que está representando o Brasil 3957 

inteiro para ter uma representação de São Paulo, três do Rio de Janeiro. O que isso, 3958 

pessoal? Isso é retrocesso. Vamos conversar a respeito de leis, vamos. Vamos 3959 

conversar a respeito de propostas, vamos. Agora não vamos retroagir no processo 3960 

democrático que já foi discutido muito antes, porque a proposta das Câmaras 3961 

Setoriais era essa. Então, estou fazendo papel de besta aqui. Então, vocês decidam 3962 

e depois manda dizer para o norte o que foi resolvido.  3963 

 3964 
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Srª Maria Eliza Silva (Região Nordeste): 3965 

 3966 

A sensação é do gato mordendo o rabo o tempo inteiro. Mas penso, desculpe-me, 3967 

Ney, mas a sua proposta é uma inversão. Acho que deveria chegar a proposta de 3968 

todas as entidades representativas como as que chegaram antes e ser abalizadas 3969 

aqui na Câmara Setorial e que foi instituída como canal legítimo e legal de 3970 

representação da sociedade civil, o canal de interlocução junto ao ministério. Então, 3971 

isso é uma inversão total. Existem hoje três propostas. Existem segmentos que não 3972 

estão se sentindo contemplados. A câmara acha certo voltar a discutir, rediscutir? A 3973 

câmara acha que não, que deve manter a resolução que foi tomada e dar 3974 

encaminhamento, também é uma deliberação da câmara. Agora, voltar atrás todo o 3975 

processo, inclusive invertendo, a câmara passar a compor com um único 3976 

representante junto com outro de outras entidades não acho que esteja certo.  3977 

 3978 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 3979 

 3980 

É o seguinte. Quando fizemos esse projeto, ele voltou para os estados e estes 3981 

responderam com suas modificações e suas probabilidades, etc. Então, não foi uma 3982 

câmara soberana, mas foi um Brasil soberano que voltou com as bases, as bases 3983 

discutiram, mandaram suas sugestões e dentro disso é que a câmara determinou as 3984 

coisas. Não foi a câmara fez o projeto e mandou, não. Foi discutido com a base. Isso 3985 

é que precisa ficar bem firme, bem ajustado na nossa cabeça. Tenho aqui, inclusive, 3986 

todas as reivindicações que o Paraná fez. Os outros estados também fizeram. Quem 3987 

não mandou foi por que não quis.  3988 

 3989 

Srª Maria Eliza Silva (Região Nordeste): 3990 

 3991 

Ainda gostaria de fazer uma consideração. Acredito que nesse período todo da 3992 

Câmara Setorial acumulamos conhecimento, informações e conteúdo suficiente para 3993 

o Plano Nacional de Teatro. Essas informações estão aí. Falta apenas dar forma a 3994 

esse conteúdo. Eles existem e nós os temos. Então, o que falta é dar forma. Tive a 3995 

experiência de formatar, de participar coordenando do Plano Estadual do Ceará e 3996 

também o Plano do Maranhão e sei que esse é um processo que requer trabalho, 3997 

mas um pequeno grupo de trabalho pode dar conta, porque é muito mais complexo 3998 
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juntar os conhecimentos e as informações que manifeste os desejos e as 3999 

necessidades desse Brasil todo em termos de teatro. Isso, já fizemos com os 4000 

encontros da Câmara Setorial de Teatro.  4001 

 4002 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 4003 

 4004 

Tenho muito medo dos absolutos, porque não tenho certeza nenhuma, tenho muitas 4005 

dúvidas. Então, quando escuto “nós somos a representação do teatro brasileiro” me 4006 

arrepio. Não represento aqui Aracajú, não represento sequer Barreiras que é um 4007 

município que fica no Oeste, muito mais perto de Brasília do que de Salvador. Então, 4008 

acho que essa representatividade nossa é relativa, não é absoluta. Não somos 4009 

donos da verdade do teatro brasileiro, pelo amor de Deus. Se não, saio agora. Não 4010 

quero ser isso, não me propus a ser isso. Então, quando falei há controvérsias me 4011 

referia a isso. Acho que não podemos absolutizar nossa representatividade. Somos 4012 

representatividade? Somos, mas de parte do teatro brasileiro. Por outro lado, acho 4013 

que é a prioridade absoluta do teatro brasileiro não é um prêmio, para mim não é. 4014 

Para mim a prioridade zero do teatro brasileiro é o plano nacional do teatro, que vai 4015 

discutir inclusive a questão do fomento a grupos, ou fomento da montagem, ou 4016 

fomento da produção. Entendo e quero deixar bem claro aqui que não estou aqui 4017 

como secretário de cultura, estou aqui como diretor do teatro, parte representativa 4018 

do teatro baiano. Aprendi muito com o secretário de cultura e vou ensinar muito ao 4019 

secretário de cultura a partir dessa reunião e de tudo que participo, mas não estou 4020 

aqui como secretário de cultura, tanto que nem vim pela secretaria, vim pelo 4021 

ministério. (Intervenção fora do microfone) É, vim pela cadeia. O terceiro ponto que 4022 

queria falar é o seguinte. É preciso que fique muito claro também qual é o papel da 4023 

Câmara Setorial de Teatro ou do colegiado setorial de teatro. Se o ministério não 4024 

fizer o que estamos dizendo, vamos fazer, somos sociedade civil, somos um órgão 4025 

ligados ao Conselho Nacional de Cultural, ou seja, ao Ministério da Cultura, 4026 

representando a sociedade civil para que haja a interlocução. Está muito claro aqui 4027 

quais são nossas atribuições, debater, analisar, promover diálogo, realizar estudos, 4028 

propor pactos, incentivar a criação, estimular a integração, estimular a cooperação, 4029 

subsidiar o Conselho, propor parâmetros, auxiliar o Conselho, incentivar a 4030 

valorização das atividades, subsidiar o plenário, debater, emitir parecer. Quando 4031 

falei de nossa identidade, não deixarei nunca aqui de ser diretor de teatro, 4032 
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colaborador do Teatro Vila Velha, diretor do plano de teatro Olodum, autor de peças, 4033 

secretário de cultura, etc. Minhas identidades estão todas aqui, mas aqui essas 4034 

identidades se somam às identidades todas para formar o que é esse Conselho, o 4035 

que é esse colegiado e para que ele serve, porque se ficarmos atribuindo a uma das 4036 

nossas identidades a competência de outro, não vamos para lugar nenhum. Então, 4037 

se ficar aqui atuando como secretário de cultura, isso não vai para lugar nenhum e 4038 

vice-versa. Então, acho que aqui é um lugar de outra coisa. Não é um lugar, 4039 

inclusive, de deliberações. Não somos deliberativos, somos consultivos. Essa foi 4040 

uma briga que teve no início e ficou fechado que o Conselho ou câmara é uma 4041 

instância consultiva. Por isso, todas as atribuições daqui são essas. Vamos começar 4042 

a partir de marcos legais também. Isso aqui existe, ainda estamos discutindo isso 4043 

aqui. Se quisermos voltar à questão se somos deliberativos ou não é o momento, 4044 

mas acho que já passou. Então, somos representação relativa e temos um papel 4045 

aqui. E acho que esse papel pode ser mais bem utilizado. Sinto não que perdi seis 4046 

anos, sempre estou ganhando tempo, porque sempre estou aprendendo alguma 4047 

coisa e estou contribuindo com alguma coisa. Então, nada disso é perda de tempo. 4048 

Agora, ainda que essas coisas não sejam realizadas, valeu a pena trabalhar para 4049 

que elas fossem. Sinto que esse dia poderia ser mais produtivo se nos 4050 

dedicássemos a cumprir nossa função, que está escrito aqui.  4051 

 4052 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4053 

 4054 

Bom, meu caro colega baiano, estamos cumprindo muito bem a nossa função. 4055 

Somos uma câmara, desculpa repetir, que temos proposta para a formação, para o 4056 

fomento a produção, para a difusão, para a propagação por meio de propagação e 4057 

para a memória. Conseguimos dar conta de quase 100% da cadeia. Acontece que 4058 

elegemos aqui nessa câmara, mesmo você discordando, que o principal ponto do 4059 

teatro brasileiro hoje é o fomento a produção. Sem fomento a produção não adianta 4060 

formar, porque você forma para o desemprego. Sem fomento a produção você não 4061 

tem memória dessa produção. Sem fomento a produção você não tem difusão dessa 4062 

produção. Como isso foi fartamente debatido aqui, sem menosprezar as outras 4063 

instâncias da cadeia, elegemos o fomento a produção, esse país nunca teve uma 4064 

política clara para isso, como nossa prioridade. Mas ela não exclui as outras. Nossa 4065 

capacidade consultiva chegou deliberativo no momento que essa câmara também 4066 
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conseguiu um feito histórico, que foi liberar 15 milhões do orçamento da União. 4067 

Conseguimos, pela primeira vez na história, um dinheiro razoável para o fomento a 4068 

produção. Quanto à questão que está sendo colocada aqui, tenho a sensação, e 4069 

duvido que esteja errado, que o Ministro Juca vai ouvir a câmara, vai ouvir o 4070 

Redemoinho, mas não vai se reunir na casa dos integrantes da Câmara Setorial, 4071 

nem vai se reunir na casa dos integrantes do Redemoinho, mas vai se reunir na 4072 

casa dos atores do Rio de Janeiro, como já fez várias vezes. Portanto, minha 4073 

proposta aqui é realista, só isso. Vocês acham que não, vou ser voto vencido. Mas 4074 

me parece que ele está muito mais propenso a aceitar e disse nos diálogos na 4075 

quinta-feira que o teatro do Rio de Janeiro estava pressionando. Poxa, o 4076 

Redemoinho esteve aqui no ministério há pouco tempo, no dia em que saiu uma 4077 

matéria no tendências e debates da Folha de São Paulo assinada pelo Sérgio de 4078 

Carvalho e pelo Marco Antônio Rodrigues, cujo título era “Negócio da Cultura”. Isso 4079 

não é pressão? Nosso ministro só reconhece como pressão as reuniões que ele faz 4080 

na casa dos atores do Rio de Janeiro? O que sai no segundo caderno do maior 4081 

jornal do país não é pressão?  Então, parece-me que o nosso ministério não nos 4082 

ouve e ouve muito mais o setor empresarial da indústria cultural. Há aqueles que 4083 

concordam, há aqueles que discordam, há aqueles que vêem a indústria cultural 4084 

como um fator positivo, gerador de empregos, há aqueles que não. Não é isso que 4085 

estamos debatendo aqui. Estamos debatendo que não há uma vontade política do 4086 

nosso ministro, ex-secretário, em confrontar com a indústria cultural do teatro 4087 

brasileiro. Se é isso, nós, realmente, estamos fazendo papel de bobo aqui. Agora, 4088 

vocês têm que nos dizer, vocês são representantes do ministro aqui. Ele quer ouvir 4089 

essa Câmara Setorial, quer sentar com o Redemoinho, que representa mais de 100 4090 

coletivos no país inteiro, ou ele quer sentar com a PTR que tem 50 sócios no Rio de 4091 

Janeiro? (Intervenção fora do microfone) Não se esqueça, doutor, senhor, filósofo, 4092 

sociólogo, a PTR, com respeito a Andréa que está aqui, tem 50 sócios. A 4093 

cooperativa de teatro tem quatro mil sócios. A PTR é uma entidade das várias que 4094 

fazem parte do coletivo de entidades do Rio de Janeiro. No entanto, a opinião dela é 4095 

majoritária, por quê? Por que o ator vai para o Jornal Nacional e fala que estão 4096 

querendo dirigismo cultural, fala que o governo agora decide sozinho e o governo 4097 

recua, como vem recuando.  4098 

 4099 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 4100 
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Bom, tenho uma pergunta ao Plenário da câmara e um esclarecimento. Primeiro, 4101 

sobre o regimento que conversamos hoje tem colegiado setorial, artigo 9, inciso X: 4102 

propor a formulação de parâmetros para a realização de editais públicos e de 4103 

políticas de fomento ao setor afim e para a avaliação da execução dos diversos 4104 

mecanismos de incentivo cultural. Minha proposta e minha pergunta aos demais 4105 

colegas é como representante dessa câmara e membro do Conselho Nacional de 4106 

Política Cultural amanhã começo a recolher assinaturas de 10 Conselheiros para 4107 

apresentar a lei do teatro nacional em regime de urgência agora em novembro ou 4108 

não? (Intervenção fora do microfone) Não, exatamente. Posicionem-se e se é para 4109 

apresentar, amanhã mando e-mail para os outros conselheiros, pego as 10 4110 

assinaturas necessárias e entra em pauta o prêmio do teatro já agora em dezembro. 4111 

Só falando da questão do nobre amigo e secretário. Brinco com ele dizendo que às 4112 

vezes o paletó está pesando nele. Hoje ele está sem, mas chegou com o paletó. 4113 

Brincando com ele sobre isso lá em Recife, porque tinha um monte de gente 4114 

apaparicando-o e ele disse “você vai ficar diferente agora por causa do paletó, para 4115 

mim continua o mesmo amigo”. Quando ele disse se era função nossa, estou lendo 4116 

exatamente o inciso X, artigo 9, do nosso regimento interno do Conselho Nacional 4117 

de Políticas Culturais. Encaminho ou não? Se for para encaminhar amanhã mesmo, 4118 

estando em Recife, recolho as 10 assinaturas e encaminho para o Gustavo e entra 4119 

em regime de urgência. (Intervenção fora do microfone) Mas o nome que é dado 4120 

aqui é esse. (Intervenção fora do microfone) Entra na fila para ser discutido. Usei o 4121 

nome regime de urgência que é o que está no regimento. (Intervenção fora do 4122 

microfone) É isso que estou perguntando. Vai ser apresentado ao Conselho ou não?  4123 

 4124 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 4125 

 4126 

Olha, o paletó talvez tenha me feito ler português diferente de você, porque está 4127 

diferente.  4128 

 4129 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 4130 

 4131 

É o seguinte, tenho quatro inscritos, são 04h30min da tarde e a Teresa já se 4132 

encontra aqui, inclusive, para a apresentação.  4133 

 4134 



 124/151 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4135 

 4136 

Acho que era legal acelerarmos para podermos ouvir a discussão.  4137 

 4138 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 4139 

 4140 

Queria pedir que cada fala agora fosse mais sucinta.  4141 

 4142 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 4143 

 4144 

Propor parâmetros para a elaboração de editais públicos. (Intervenção fora do 4145 

microfone) Levar o edital é outra coisa, meu querido. (Intervenção fora do microfone) 4146 

Propor parâmetros. (Intervenção fora do microfone) Propor parâmetros para a 4147 

elaboração de editais públicos e de políticas de fomento ao setor afim e para a 4148 

avaliação da execução dos diversos mecanismos de incentivo cultural. Para mim 4149 

não é o que está se propondo aqui. (Intervenção fora do microfone) 4150 

 4151 

Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul): 4152 

 4153 

Como têm quatro inscritos ainda sugiro que se encerrem as inscrições e que se 4154 

alguém além desses quiser falar que se ponha na mesa para votação. (Intervenção 4155 

fora do microfone)  4156 

 4157 

Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região Sudeste): 4158 

 4159 

Quando foi falada uma coisa enquanto estava resolvendo problema de passagem, 4160 

primeiro acho que uma coisa que desde a hora que cheguei estava me encucando, 4161 

essa questão da representatividade, que embora ela termine em julho de 2009, acho 4162 

que qualquer um pode depois de dois anos, três anos que estamos aqui, discutir se 4163 

ainda somos representativos dos fóruns ou não. Acho que o Rio de Janeiro ainda 4164 

tem uma situação um pouco diferente porque existem doze entidades, inclusive os 4165 

secretários de todo o interior do Rio de Janeiro, que faz parte da informal união das 4166 

entidades setoriais do Rio de Janeiro. A cada mês, dois , três meses nos reunimos 4167 

para discutir algumas coisas. As últimas reuniões foram para discutir a questão dos 4168 



 125/151 

planos de cultura dos prováveis futuros candidatos a prefeitos. Então, o que foi 4169 

discutido aqui e aprovado aqui, foi aprovado aqui, mas acho que nós, embora 4170 

sejamos uma instância, não somos a voz da razão e nem a única voz. Outra coisa, 4171 

acho que falamos muito, o Ney já tinha sido radical, já tinha dito que ele voltava 4172 

atrás e que achava que não poderia ser feita nenhuma lei sem a inclusão de uma ou 4173 

outra proposta. O ideal seria que as duas propostas fossem unidas. Então, acho que 4174 

a partir daí é o que já falamos vai-se ao Congresso, conversa-se com a senadora, vê 4175 

em que pé está para dizermos: “olha, isso aqui é uma proposta a mais que nós da 4176 

Câmara Setorial discutimos analisamos e queremos que seja colocada”. A outra 4177 

coisa era que na próxima reunião  devemos ter esse material que o Ney vai trazer 4178 

para discutirmos.  4179 

 4180 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 4181 

 4182 

Acho que é bom termos aberto espaço, mas acho que estamos patinando, 4183 

honestamente. Acho que conseguimos chegar a um lugar de clareza para todos e 4184 

começamos a especular. Então, tentando voltar. A Câmara Setorial produziu um 4185 

documento chamado prêmio de fomento ao teatro brasileiro e que já tínhamos 4186 

entendido, ou pelo menos começado a entender, que o ministério precisa se 4187 

posicionar sobre o encaminhamento disso. Se formar o grupo, vamos mandar para a 4188 

câmara, são outras deliberações importantes que estamos amadurecendo. Mas 4189 

precisamos pontuar essa questão. O ministério precisa se posicionar sobre o 4190 

encaminhamento, a deliberação da câmara. Aí, tem uma questão que é danada, é 4191 

de português também. Somos consultivos sim, mas somos sociedade civil. 4192 

(Intervenção fora do microfone) Mas aqui está formado um grupo. Quando 4193 

perguntamos para o ministério sobre um posicionamento é uma deliberação. Não 4194 

estou deixando de ser consultivo. (Intervenção fora do microfone) Claro que sim. 4195 

Tivemos umas três, quatro ou cinco proposições que precisamos colocar em 4196 

votação e ir adiante.  4197 

 4198 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4199 

 4200 

Ney, presta atenção. O que estamos propondo para vocês é muito mais amplo e 4201 

muito mais importante, que é construir juntos o plano nacional do teatro. Isso é uma 4202 
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delegação do Ministro Juca. Não só para vocês, porque ele não gosta do teatro mais 4203 

do circo, das artes visuais. Cada colegiado setorial vai ter essa proposta de construir 4204 

a sua política, não para o curto nem para o médio, para longo prazo. Uma política 4205 

que não seja de governo, mas de estado. Ela vai durar 10 anos. Vamos pegar, 4206 

consolidar esse documento, entregar no Congresso Nacional e quando for aprovado, 4207 

vai viger por 10 anos. Então, essa proposta que estamos dizendo que podemos 4208 

construir aqui, ela é mais ampla que a discussão do prêmio e que a discussão da 4209 

divergência que vocês estão tendo e que é legítima, acho que você tem toda a 4210 

lucidez. São propostas diferentes. O ministério não tem nada a ver. Acho que se 4211 

vocês conseguirem chegar a um consenso vocês terão muito mais força no Senado. 4212 

O que estou dizendo aqui? Vamos antecipar aqui o debate que vai acontecer no 4213 

Plenário. Ou se não podemos consensuar o máximo que der e só o que for 4214 

divergente vai para voto. Oséas, deixe-me retomar o que eu disse para você, mas 4215 

você não prestou a atenção. Se encaminharmos um substitutivo, vai demorar muito 4216 

mais, porque vai entrar na fila. Ou negociamos uma alteração com a relatora, ou 4217 

vamos montar um projeto de lei nosso e vai tramitar lá. Na hora que chegar para a 4218 

votação no plenário, já foi. Minha proposta são dois temas diferentes. Por ser 4219 

diferente, temos que tratar diferente. Uma coisa é construção da política de longo 4220 

prazo para a área que você já tem todo o subsídio. Temos agora que reunir isso, 4221 

transformar num projeto de lei, que é uma tarefa difícil também, mas que vamos 4222 

fazer junto com vocês, e entregar no Congresso Nacional. A outra coisa é esse tema 4223 

de curto prazo que já está lá. O Ney já marcou uma reunião amanhã, a PTR já 4224 

apresentou uma proposta. O meio de campo está embolado, pessoal. E se vocês 4225 

decidirem que vão negociar direto no Congresso, para nós tudo bem. O que acho, 4226 

minha avaliação política, é que era importante consolidar um documento com muita 4227 

semelhança e deixar só o que ficou de divergente para a negociação.  4228 

 4229 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4230 

 4231 

Então, está bom. Vamos fazer o plano nacional de teatro, incluindo todas as 4232 

instâncias da cadeia e vamos à luta no Senado. (Intervenção fora do microfone) 4233 

 4234 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 4235 

 4236 
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Se não o governo não se posiciona e quem fica de escudo é a Câmara Setorial.  4237 

 4238 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4239 

 4240 

Chegamos a um consenso? Vamos todos trabalhar pelo plano nacional de teatro a 4241 

longo prazo? (Intervenção fora do microfone) Então, isso é consenso. Vamos tratar 4242 

disso dois minutos. É urgente a recuperação dos arquivos dos nossos relatórios. 4243 

Convido minha cara colega cearense que fez o plano estadual a dividir comigo essa 4244 

relatoria e apresentarmos ao coletivo um primeiro rascunho. (Intervenção fora do 4245 

microfone) Na próxima reunião ela já vem debatida em rede. Vamos acelerar isso 4246 

para ganharmos tempo. (Intervenção fora do microfone) Não, temos uma rede. A 4247 

Câmara Setorial tem uma rede pela internet, é possível conversar assim. 4248 

(Intervenção fora do microfone) Heloísa precisamos muito que você recupere os 4249 

relatórios.  4250 

 4251 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 4252 

 4253 

Foi tirado como encaminhamento, Ney, que todos os documentos da câmara serão 4254 

repassados para todos os integrantes aqui.  4255 

 4256 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4257 

 4258 

Maria Heloísa e eu seremos os relatores em primeira instância para propor o plano 4259 

nacional de teatro dentro das prerrogativas, Oséas nos subsidia. Caso seja 4260 

necessário, lançamos mão de vocês também. Consenso. Chegamos a um 4261 

consenso? Vamos avançar. Acho que não é mais necessário discutirmos aqui nosso 4262 

projeto de lei. Acho que as forças estão colocadas, a representação aqui está 4263 

recuando. Falo por São Paulo, fui eleito. (Intervenção fora do microfone) O que é 4264 

discutido não é aprovado lá e vice-versa. Tenho uma opinião contrária. O que é 4265 

discutido aqui é aprovado lá, porque vim como representante. Não concordamos, é 4266 

divergente, a câmara não quer assinar ou quer rever essas assinaturas que fizemos 4267 

há dois três anos. Então, acho que temos que brigar no Senado. Temos força, eles 4268 

têm força, todo mundo tem força. Podemos fazer barulho lá e impedir a votação ou 4269 

não.  4270 
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Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 4271 

 4272 

Só para esclarecer. Gustavo, quando você coloca isso de debatermos aqui, na 4273 

verdade, como foram iniciativas da classe mesmo, dos setores organizados, é difícil 4274 

trazermos isso para debater e chegar a um consenso aqui. O Ney, lá, tem também 4275 

forças que são divergentes, como temos no Rio também. Então, começamos a 4276 

chegar a um consenso, pegamos um documento, mandamos para lá e vamos tentar 4277 

chegar a um consenso. Reunimo-nos com o Redemoinho, eles foram ao Rio, nos 4278 

reunimos em Brasília também e tentamos tirar pontos em comum. Já fizemos essa 4279 

etapa, antes de entregar o documento fizemos isso.  4280 

 4281 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4282 

 4283 

Então, o que tem hoje é o máximo de consenso.  4284 

 4285 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 4286 

 4287 

É, só que não houve consenso em relação a dois pontos fundamentais e que aí, 4288 

fomos discutir na comissão. (Intervenção fora do microfone) 4289 

 4290 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4291 

 4292 

A idéia agora era ouvirmos a apresentação da proposta de modificação da Lei 4293 

Rouanet que estamos fazendo e a proposta de recomendação. (Intervenção fora do 4294 

microfone) Mas você não viu a proposta? (Intervenção fora do microfone)  4295 

 4296 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 4297 

 4298 

Pessoal, não temos mais inscrições e nem tempo. (Intervenção fora do microfone) 4299 

Então, podemos encaminhar a votação. Vocês querem que seja encaminhada a 4300 

votação?  4301 

 4302 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4303 

 4304 
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Primeiro resolve isso, depois passa para eles. (Intervenção fora do microfone) então, 4305 

faça a proposta, Gustavo.  4306 

 4307 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 4308 

 4309 

A proposta que tenho se mantém. O ministério se posicionar sobre a proposta de 4310 

prêmio de fomento ao teatro brasileiro, produzido pela Câmara Setorial de Teatro. 4311 

Nisso, há tempo para darmos nossos encaminhamentos. (Intervenção fora do 4312 

microfone)  4313 

 4314 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 4315 

 4316 

 Ok. Então, essa é uma proposta, que o ministério se posicione sobre o prêmio 4317 

produzido pela câmara.  4318 

 4319 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4320 

 4321 

Mas não no seu tempo.  4322 

 4323 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 4324 

 4325 

Para que o ministério se posicione com um tempo mais curto, se essa câmara, ela é 4326 

consultiva, mas tem um representante no Conselho Nacional de Política Cultural que 4327 

é deliberativo. Minha pergunta é leva-se essa lei para discussão do Conselho 4328 

Nacional de Política Cultural, aí o ministério vai se posicionar também porque tem 4329 

assento no CNPC, ou não? Só vou levar se sair daqui a maioria dizendo para eu 4330 

levar.  4331 

 4332 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4333 

 4334 

Então, são dois encaminhamentos e tem o terceiro encaminhamento do Ney. 4335 

(Intervenção fora do microfone) Não se discute aqui. São três propostas.  4336 

 4337 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4338 



 130/151 

Vou fazer duas propostas. Uma, que cheguemos a um consenso de que vai câmara, 4339 

Redemoinho e associações de produtores e o ministério designa seus 4340 

representantes e o que sair dali, saiu. E se isso não for possível vai ter briga no 4341 

Senado ou não, no sentido de que a PTR vai conseguir defender seus pontos de 4342 

vistas junto aos seus senadores, a cooperativa e o Redemoinho também e a câmara 4343 

pode entrar na briga ou não.   4344 

 4345 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 4346 

 4347 

Você está propondo uma coisa que exclui a Câmara Setorial.  4348 

 4349 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4350 

 4351 

O que inclui vocês rejeitarem.  4352 

 4353 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 4354 

 4355 

Não.  4356 

 4357 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4358 

 4359 

Então, pessoal, esqueça as minhas propostas.  4360 

 4361 

Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Produtiva do Teatro): 4362 

 4363 

Deixe-me tentar formatar o que estou entendendo que você quer dizer. Acho o 4364 

seguinte. A câmara é o lugar em que o Gustavo está propondo que essa discussão 4365 

se dê. Não que a câmara seja mais um discutidor. A discussão é entre Redemoinho, 4366 

PTR e, talvez, a cooperativa. Esses entes que querem discutir isso venham para cá 4367 

discutir. (Intervenção fora do microfone) Se isso puder se transformar num consenso 4368 

essa será a proposta de lei a ser encaminhada ao ministério para o ministério 4369 

encaminhar a eles.  4370 

 4371 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4372 
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Gustavo, a Andréa pode até discordar de mim, mas de fato o que acontece é o 4373 

seguinte. Oitenta e cinco, 90% da produção teatral brasileira que se resume a 4374 

pequenos e médios produtores, grupos, associações, teatro amador, teatro de 4375 

escola está ao lado do projeto da Câmara Setorial e do Redemoinho. Dez, 5% que é 4376 

uma força muito grande, nada desprezível, porque é feito de grandes produtores que 4377 

fazem produções de um milhão e meio, dois milhões, três milhões, orçamentos que 4378 

comportam no seu bojo. Cinqüenta das nossas produções não querem um fundo 4379 

público exclusivamente, porque fundo público passa por edital. Com todo o respeito, 4380 

um projeto onde atores globais, sem nenhum preconceito, fazendo teatro comercial 4381 

da indústria de entretenimento não ganha de tal público em comissão julgadora 4382 

formada por gente de notório saber. Por quê? Por que é um teatro voltado para o 4383 

entretenimento puro e simples. O acadêmico que vai ser convocado para uma 4384 

comissão julgadora não vai escolher. Com todo o respeito, a senhora está tirando a 4385 

nossa atenção. (Intervenção fora do microfone) Não, a senhora está conversando 4386 

com seu parceiro. Esses produtores são muito poderosos porque cada produção 4387 

deles comporta vinte das nossas. No entanto, não querem edital público, querem um 4388 

carimbo de uma lei de incentivo que vão ao Bradesco e o Bradesco vai apoiar a 4389 

criatura. (Intervenção fora do microfone) não adianta a Câmara Setorial falar, o 4390 

Redemoinho falar, se a PTR não tiver vez, voz, não sai nada daqui. Pela última vez 4391 

estou fazendo um apelo. Minha última tentativa. Claramente, minha ouvidora e a 4392 

senhora em nenhum momento falou que vai levar isso aqui para o ministro. Em 4393 

nenhum momento a senhora falou isso para nós. (Intervenção fora do microfone) 4394 

Abro mão. Desculpem-me. Vamos lutar por nossas instâncias e pela nossa 4395 

representação política, mas aqui não dá. (Intervenção fora do microfone)  4396 

 4397 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 4398 

Ney, há uma proposta que você fez que tem que ser submetida a votação. É esse o 4399 

encaminhamento que estávamos dando. (Intervenção fora do microfone) Pessoal, só 4400 

uma questão de encaminhamento. Temos aqui propostas na mesa. Há propostas do 4401 

Ney, do Gustavo, há um adendo do Oséas.  4402 

 4403 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4404 

 4405 
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Vou fazer uma proposta de consenso. O Oséas, como representante do Conselho, 4406 

vai enviar a proposta do prêmio para o ministério e vamos avaliar e nos posicionar 4407 

até a próxima reunião . (Intervenção fora do microfone) Tudo bem. Sem mágica, 4408 

estamos mudando a Funarte, vocês sabem disso. Não podemos tomar nenhuma 4409 

atitude sem consultar a área da Funarte, etc. vamos fazer com o máximo de 4410 

celeridade possível e me comprometo. Vocês vão mandar isso, vamos sentar, 4411 

montar um grupo no ministério com a secretaria de fomento, com a secretaria 4412 

executiva onde o Conselho está e a Funarte e vamos resolver. Vamos conversar 4413 

sobre isso e aí podemos pensar uma manifestação do Conselho. Bom, estamos no 4414 

meio de outubro. Então, tentamos fazer até a última reunião do Conselho.  4415 

 4416 

Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 4417 

 4418 

Gustavo, só queria colocar uma coisa. A PTR é citada o tempo todo e tenho que 4419 

falar porque acho que é uma injustiça. Concordo em parte, Ney. (Intervenção fora do 4420 

microfone) Todas as vezes parece que, da forma como você coloca, Ney, você quer 4421 

dividir. Quando vimos para uma discussão queremos somar. Quando fomos ao 4422 

Senado que abrimos o caminho para a questão do teatro entrar na comissão, estava 4423 

aqui nessa Câmara Setorial e você sabe disso, todo mundo sabe, do esforço que fiz 4424 

para levar todo mundo para lá, para falarmos do teatro juntos. Quando fizemos, 4425 

propôs o prêmio do teatro, houve um consenso de que isso era importante, sim. E 4426 

não discordamos disso, discordamos da redação final, de alguns valores, etc. Agora, 4427 

em nenhum momento queremos dividir, estamos aqui para somar. Tem alguns 4428 

produtores que arrecadam esses valores que você citou ou até mais. Mas temos 4429 

uma gama enorme de produtores que têm dificuldade muito grande de captar, que 4430 

foram colocados nesse sistema de mercado, do incentivo e que virou uma coisa 4431 

perversa para nós também. Não fazemos teatro só para entretenimento. Isso é 4432 

válido também. Agora, o que discordo de você é a forma como você coloca. 4433 

Estamos aqui para somar. Se somarmos, somos fortes. Então, estou disposta aqui 4434 

como se tiver que trazer mais representantes do Rio. Como você também. Só acho 4435 

que temos que ter uma postura de soma porque se não fica difícil de andar. O 4436 

discurso que tem que ganhar é em prol do teatro. Quando fomos batalhar a emenda, 4437 

não era carimbada para os produtores independentes. Tanto que saiu maioria para 4438 
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grupo. Ninguém foi brigar e falar que não dá para grupo, queremos também. 4439 

Estamos somando, o discurso é para somar. É só isso que quero falar.  4440 

 4441 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 4442 

 4443 

Pessoal, há, então, uma proposta que o Gustavo Vidigal apresentou. Podemos 4444 

considerar aceita? Essa questão do ministério se debruçar e se posicionar sobre, 4445 

criar um grupo de trabalho. Também pensarmos a próxima reunião da câmara.  4446 

 4447 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4448 

 4449 

Acho que a pauta da próxima reunião já está meio que definida e o que faríamos é 4450 

dar agilidade nessa análise. O Oséas pode nos enviar amanhã e responderemos 4451 

para vocês por e-mail. (Intervenção fora do microfone) 4452 

 4453 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4454 

 4455 

Só uma correção. Vamos passar a chamar de programa de fomento do teatro 4456 

brasileiro, porque o senador acha que prêmio é premiar melhor ator, melhor atriz.  4457 

 4458 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 4459 

 4460 

Esse texto é o texto que você vai mandar?  4461 

 4462 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4463 

 4464 

Não, vamos ler e nos posicionar. Aí, vamos avaliar e vocês vão ter uma posição do 4465 

ministério que não é conclusivo. Não vamos falar que é bom ou não é bom. Vamos 4466 

problematizar e colocar as questões. Mas pelo menos vocês terão um 4467 

posicionamento do ministério. O fato de estar na mão da Marisa não quer dizer que 4468 

isso será aprovado esse ano, nem no ano que vem. Essas coisas demoram. O 4469 

Congresso só volta a trabalhar depois do segundo turno com força total. Então, 4470 

temos pelo menos mais quinze dias de situação parada. O que vamos fazer 4471 

também? Vamos conversar com ela para ver qual é o entendimento que ela está 4472 
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tendo e aí nos posicionaremos em relação a isso. (Intervenção fora do microfone) 4473 

Pois é, tem isso. Depois tem a lei geral do orçamento, têm emendas agora. 4474 

(Intervenção fora do microfone) então, Ney, só vendo o consenso. Com relação ao 4475 

plano nacional vamos discutir na próxima reunião, com relação ao prêmio vamos 4476 

discutir e emitir um parecer até a próxima reunião do Conselho. (Intervenção fora do 4477 

microfone) 4478 

 4479 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 4480 

 4481 

A Funarte vai encaminhar toda a documentação de 2006 para o Oséas, o Oséas vai 4482 

disponibilizar para todo o grupo, inclusive o programa de fomento, mesmo que 4483 

alguém já tenha.  4484 

 4485 

Srª Joana Abreu (Centro-oeste): 4486 

 4487 

Queria só voltar para outra proposta. Continua de pé que amanhã vai um grupo no 4488 

Senado? Só para deixar claro aqui para todo mundo que vamos levar essa última 4489 

redação da câmara para lá.  4490 

 4491 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4492 

 4493 

Tudo bem. Mas é fundamental vocês nos pautarem também para podermos saber 4494 

quais os movimentos vocês estão fazendo para não darmos cabeçada no 4495 

Congresso. (Intervenção fora do microfone) Não, o Oséas é nosso interlocutor.  4496 

 4497 

Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste): 4498 

 4499 

Quem não estiver recebendo o e-mail da Câmara Setorial manda para mim um e-4500 

mail atualizado para vocês entrarem, porque em vez de mandar esses arquivos por 4501 

e-mail é mais fácil colocá-los arquivados e vocês baixarem. Se não o e-mail fica 4502 

muito pesado e termina não chegando.  4503 

 4504 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4505 

 4506 
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Vamos passar para o próximo ponto. A idéia agora era colocar para vocês a 4507 

discussão que o ministério está fazendo sobre as modificações na política de 4508 

financiamento. (Intervenção fora do microfone) Então, vamos fazer assim. Vamos 4509 

fazer o mesmo encaminhamento que fizemos com a dança. Você manda para todo 4510 

mundo, xerocamos agora, todo mundo vai ler e te encaminha uma resposta, 4511 

segunda-feira você nos responde formalmente. Pode ser Oséas? (Intervenção fora 4512 

do microfone) Mas está tudo na mão de vocês, tanto a proposta do grupo de 4513 

trabalho, como o decreto, como o regimento interno. (Intervenção fora do microfone) 4514 

 4515 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4516 

 4517 

Será passado por e-mail o Redemoinho para quem não tem e a proposta da PTR 4518 

também para quem não tem. Os meninos fizeram essa gentileza para nós.  4519 

 4520 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4521 

 4522 

Então, passo a palavra para a Teresa. (Intervenção fora do microfone)  4523 

 4524 

Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região Sudeste): 4525 

 4526 

Sabe o que seria interessante em relação a essas duas propostas? Fazer uma 4527 

súmula de quais as principais alterações. Se não as pessoas vão ver e vai parecer 4528 

que são iguais.  4529 

 4530 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4531 

 4532 

Vamos começar a apresentação, então? Vou passar a palavra para a Teresa que é 4533 

Secretária Adjunta da Secretaria de Fomento. (Intervenção fora do microfone) 4534 

 4535 

Srª Teresa Cristina Oliveira (Secretaria de Fomento): 4536 

 4537 

Antes de mais nada é preciso explicar para vocês que o que trazemos aqui é uma 4538 

proposta de um novo modelo de financiamento à cultura que forçosamente implicará 4539 

na mudança da atual legislação, pelo menos do atual marco regulatório mais 4540 
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conhecido que é a lei Rouanet e esse modelo de financiamento não trata 4541 

especificamente de um domínio do conhecimento de uma área, mas de um modelo 4542 

federal que seja capaz de atender melhor as demandas da sociedade. O que 4543 

estamos propondo é algo sistêmico e que não necessariamente vai pressupor 4544 

apenas a mudança da legislação, mas tem uma questão de gestão de governança, 4545 

uma série de outras coisas estão colocadas aí. Será que você podia passar para 4546 

mim, por favor. Bom, o primeiro exercício que fizemos em relação a tentar construir 4547 

um novo modelo de financiamento à cultura foi imaginar quais seriam as fontes de 4548 

financiamento para além daquilo que temos hoje que poderia ser incorporadas ao 4549 

nosso cabedal de fontes de recurso. Hoje temos o Pronac que é o Programa 4550 

Nacional de Apoio à Cultura que conta com o incentivo fiscal, com recurso do fundo 4551 

nacional da cultura e com o FICART que nunca foi implantado e com recursos do 4552 

Tesouro que são os recursos ordinários do Ministério da Cultura. Nessas fontes de 4553 

financiamento estamos trabalhando na linha de customizar uma loteria da cultura, 4554 

além de algumas contribuições de cadeias produtivas como tem a SID do livro. O 4555 

percentual da extração das loterias que já existe para compor o fundo nacional da 4556 

cultura e outras fontes de financiamento como de exoneração. Esse é um conjunto 4557 

de fontes de recursos que pretendemos que estejam sendo trabalhadas de maneira 4558 

equilibrada e sistêmica para acabar também com essa história de protagonismo da 4559 

renúncia fiscal. É uma distorção que a renúncia fiscal tenha sido protagonista no 4560 

financiamento à cultura. É absolutamente impensável que você abata 100% de 4561 

imposto de renda que não é dinheiro da Petrobrás, não é dinheiro do Bradesco, é 4562 

dinheiro do Ministério da Cultura, é dinheiro do orçamento, é dinheiro de imposto 4563 

que deixa de ser recolhido. Se queremos, realmente, fazer algo que seja sistêmica e 4564 

que seja consistente, temos que admitir que não é possível mais sustentar com esse 4565 

modelo de renúncia fiscal sendo preponderante o financiador das políticas públicas. 4566 

Vamos lá. Bom, isso é o aperfeiçoamento e a ampliação das fontes de 4567 

financiamento, como falei, além do orçamento da Administração direta, também 4568 

fizemos um estudo no sentido de utilizar a legislação de parceria público privada 4569 

para grandes investimentos auto-sustentáveis que possam dar retorno, 4570 

investimentos de interesse público e, principalmente, de infra-estrutura, desoneração 4571 

tributária de alguns elos da cadeia produtiva. Estamos chamando o co-patrocínio 4572 

incentivado porque o antigo conhecido mecenato como co-patriocínio exatamente 4573 

para poder recuperar o protagonismo do estado também nesse financiamento, 4574 
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porque esse patrocínio não é privado, é um co-patrocínio incentivado. O FICART, o 4575 

vale cultura, que se debruça sobre um aspecto que pouco foi tocado durante esses 4576 

dezessete anos de lei que é a fruição, o acesso da população, ao contrário do que 4577 

foi dito aqui, preponderantemente o que se financiou foi produção, não foi a difusão, 4578 

não foi a memória, não foi a fruição, foi a produção. Isso não se traduziu no maior 4579 

acesso da população a esses bens de serviços produzidos com esse dinheiro. 4580 

Então, entendemos que também havia necessidade de se debruçar sobre esse 4581 

aspecto do acesso e do estímulo à exportação de bem de serviços. Por favor, em 4582 

termos de governança também o programa nacional de apoio à cultura é fraco nessa 4583 

questão da participação social paritária nas instâncias decisórias. Temos no 4584 

PRONAC a comissão nacional de incentivo à cultura que é consultiva e uma 4585 

comissão do fundo nacional da cultura que é interna. Portanto, temos pouca 4586 

estrutura organizacional que dê conta dessa questão da participação e de oferecer 4587 

transparência suficiente para criar ferramentas de controle social. Então, 4588 

entendemos que é preciso modificar a governança desse programa, desse modelo 4589 

de gestão setorializando esses comitês gestores para que eles possam se convergir 4590 

para um grande comitê do programa como um todo. E aí, vamos dizer o que 4591 

entendemos como um programa. Programa é um conjunto de ações e de 4592 

mecanismos que convergem para um objetivo maior. Ele não tem prazo 4593 

determinado, ao contrário dos projetos e ele se traduz num conjunto de ações que 4594 

são e deverão ser, necessariamente, descentralizada. Por favor. Bom, então, hoje 4595 

temos o orçamento da União, com foco de atuação para programas finalísticos e 4596 

com a nova lei o pressuposto é de que haja centralidade desses recursos na 4597 

condição das políticas públicas. O fundo nacional da cultura destinado às iniciativas 4598 

tem por vocação a destinação a iniciativas estruturantes com baixo apelo 4599 

mercadológico. E o que se pretende é a sua utilização como instrumento mais 4600 

diversificado de transferências fundos a fundos. Na verdade, esse modelo 4601 

pressupõe a criação de fundos setoriais dentro do fundo nacional da cultura. Essa 4602 

modelagem, para a utilização preferencialmente para seleções públicas e que 4603 

também esses fundos setoriais poderão receber recursos incentivados, como já 4604 

acontece hoje. Hoje o fundo nacional da cultura já pode receber recursos para fins 4605 

de incentivos fiscais, mas não temos uma ferramenta de gestão que nos permita 4606 

dissociar esse dinheiro do restante do orçamento. Então, o que às vezes acontece é 4607 

que a contribuição mesmo sendo feita vai direto para uma conta única da União e 4608 
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quando chega em 31 de dezembro, zera tudo novamente. Desaparece, literalmente. 4609 

Então, a idéia é criar contas-gráficas específicas para cada fundo setorial para que 4610 

as pessoas possam acompanhar inclusive quanto de depósito tem sido efetuado, 4611 

quais são os saldos, o que tem sido aplicado em cada um desses fundos setoriais e 4612 

a modelagem disso pressupõe que para cada fundo desses haja um comitê gestor. 4613 

O co-patrocínio incentivado que é iniciativas que mereçam incentivos compartilhados 4614 

e aí estamos querendo, realmente, reforçar o modelo híbrido, ou seja, para a 4615 

renúncia fiscal é necessário que haja uma contraparte do governo, uma contraparte 4616 

da iniciativa privada e uma contraparte do próprio proponente. Hoje qualquer pessoa 4617 

que queira fazer um convênio com a União, com o fundo nacional da cultura tem que 4618 

apresentar uma contrapartida de pelo menos 20% do valor do projeto. Mas quem 4619 

recebe dinheiro de patrocínio pela Lei Rouanet não precisa ter um tostão no bolso. 4620 

Entendemos que isso é desigual, então, há necessidade de contrapartida vem nessa 4621 

proposta que colocamos. O FICART é um fundo de financiamento para investimento 4622 

retornável para instituições ou para modalidades de ação que tenha um retorno de 4623 

mercado. Bom, aí estamos colocando o co-patrocínio incentivado às modelagens 4624 

possíveis. Hoje não temos contrapartida do proponente e temos um percentual de 4625 

abatimento que é trinta ou 100. O que se propõe é um gradiente entre 30 e 100. De 4626 

modo que quanto mais próximo de política pública maior o percentual de abatimento 4627 

e quanto mais capacidade de retorno mercadológico menor o percentual de 4628 

abatimento. Essa é uma fórmula que desde que entendemos que vá diminuir 4629 

distorções e deixar a coisa funcionar um pouco mais justa, mais livre. As parcerias 4630 

público-privadas como falei é uma legislação que já existe, que é possível de ser 4631 

utilizada para investimento em cultura, mas isso é para grandes investimentos 4632 

porque começa em 20 milhões, mas muita coisa que tem sido hoje financiada com 4633 

incentivo fiscal poderia estar aí e não está. Então, estamos propondo também que 4634 

se abra um caminho. Isso tenho que explicar. Trabalhamos junto com o Ministério da 4635 

Fazenda, já há uns três meses temos tido algumas reuniões com os técnicos do 4636 

Ministério da Fazenda e eles próprios sugerem algumas soluções desse tipo para 4637 

nós e que achamos muito interessantes. Então, aquele museu enorme que custou 4638 

40 milhões e que descompensou a distribuição regional dos recursos é um exemplo 4639 

do que poderia ser uma parceria público-privado. Às vezes, não exploramos muito 4640 

bem essas possibilidades. Desoneração tributária, conforme falei, houve, por 4641 

exemplo, já há algum tempo a desoneração da cadeia produtiva do livro. Isso não 4642 
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repercutiu nem na diminuição do preço do livro, nem no retorno dos recursos para 4643 

investimento da produção. O que estamos querendo é criar um regramento que 4644 

possa nos permitir para cada cadeia produtiva a construção disso. E desonerar 4645 

também IOF e outras coisas para que a partir disso possa também estimular a 4646 

produção e a sua sustentabilidade. O vale cultura, como expliquei, é um ticket nos 4647 

moldes do vale-refeição a ser distribuído a todos os trabalhadores. Ele não entra 4648 

nessa alteração que se propõe na Lei Rouanet, pode funcionar a parte, mas ele 4649 

fecha o ciclo que vai desde a criação, pesquisa e experimentação até o consumo e o 4650 

vale cultura foca nesse aspecto. Ele corre em paralelo. O que estamos querendo é 4651 

que haja um incentivo fiscal, mas que ele não concorra com a nossa calha de 4652 

financiamento à produção, que ele vá para alguma coisa do FART, de fundo ao 4653 

amparo ao trabalhador e essa é a negociação que estamos tocando. Estímulo a 4654 

exportação é fundamentalmente o reconhecimento, inclusive pelas próprias 4655 

instâncias governamentais que cuidam de exportação, da importância que temos de 4656 

exportação, de serviços culturais, de saber e que muitas vezes não é apropriado e 4657 

não é reconhecido. Faz muita diferença você simplesmente reconhecer classificando 4658 

o serviço como passível de exportação, os serviços de natureza cultural. Então, 4659 

nosso trabalho não é nem tanto de criar a lei, mas é de fazer construção a partir da 4660 

câmara de comércio exterior de linhas programáticas específicas para a área da 4661 

cultura. O que estamos colocando são critérios de sugestões. Hoje temos uma coisa 4662 

que é pré-estabelecida. O projeto se ele for de música erudita tem 100% de 4663 

abatimento, se ele for de teatro, não importa se ele é auto-sustentável ou não, é 4664 

100% de abatimento. O que estamos propondo são grades de critérios que possam 4665 

qualificar a apreciação desse projeto objetivamente, lógico, publicado com a devida 4666 

antecedência para que as pessoas tenham conhecimento de quais são os 4667 

parâmetros que estão sendo utilizados e isso é só uma sugestão de critérios. 4668 

Fizemos apenas um exercício, mas isso pressupões a constituição de planos anuais, 4669 

esses planos têm que ser publicados para que as pessoas tenham conhecimento de 4670 

como seus projetos serão avaliados. Aí, estamos falando de melhorias do fundo 4671 

nacional da cultura, ele tem uma governança própria. Hoje a governança do fundo 4672 

nacional da cultura se mistura com outras coisas, por isso a maior parte das pessoas 4673 

não sabe que o recurso do fundo nacional da cultura se destina prioritariamente para 4674 

os editais, os pontos de cultura são financiados com recurso do fundo e outros 4675 

tantos editais. Precisamos padronizar critérios procedimentos, alinhar com os 4676 
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valores estabelecidos na LDO. Temos uma necessidade de nos posicionarmos em 4677 

relação a isso. O fundo está ficando uma coisa meio amorfa. E a definição de 4678 

critérios objetivos e patamares de concentração. Distribuição por área e por região. 4679 

A melhoria no co-patrocínio seria otimizar as regras de entrada. Isso são coisas que 4680 

até podemos fazer independentemente de ter ou não uma lei. São melhorias de 4681 

gestão. Facilitar os mecanismos de acesso ao PRONAC; aumentar o nível de 4682 

segurança em pontos críticos do processo; estabelecer alçadas decisórias. Também 4683 

isso é importante que se coloque. Hoje parece que o fluxo de análise de projetos 4684 

tem vida própria e independe de quem dá parecer, independe de quem compõe a 4685 

comissão nacional de incentivo à cultura. Estabelecer mecanismos de valorização 4686 

dos proponentes exemplares e de categorização de proponentes por capacidade 4687 

executiva (iniciante, médio etc.), para que as pessoas tenham sinalização se estão 4688 

ou não aplicando adequadamente recursos. Aí, uma série de outras coisas. Divisão 4689 

da análise de custo e conteúdo porque também tem alguns mitos de que não se 4690 

pode fazer avaliação de mérito do projeto. Não se pode fazer avaliação subjetiva de 4691 

mérito, mas se olho uma planilha e acho que está cara, também é uma avaliação 4692 

subjetiva, não estou baseada em critério nenhum para avaliar aquilo. Então, o que 4693 

estamos querendo é recuperar isso. Tem que analisar conteúdo, sim. Você não vai é 4694 

realizar, cercear o direito da liberdade de expressão, nada disso. Mas você tem que 4695 

entender o que está escrito ali e o que está sendo proposto. Facilitação dos meios 4696 

de acesso ao PRONAC. Estamos também trabalhando a modernização de 4697 

cadastros e de credenciamentos, redefinindo percentuais de composição dos custos 4698 

de projetos, uma política de divulgação melhor para aqueles projetos exemplares, 4699 

para formar um banco de projetos, geo-referenciar essa realização. Hoje temos uma 4700 

precariedade nisso. Muito daquilo que é colocado como concentrado no Rio e São 4701 

Paulo, na verdade, é o proponente que está no Rio e em São Paulo, mas a ação se 4702 

dissemina nacionalmente. E outras coisas para melhorar o relacionamento dos 4703 

proponentes com o ministério e vice-versa. Na verdade, o que estamos propondo é 4704 

que o próprio ministério faça isso, deflagre o primeiro FICART como meio de atrair o 4705 

primeiro fundo de investimento para ações que têm retorno ou que tem potencial de 4706 

retorno. É isso. O que trouxemos aqui é uma modelagem, não é nem a proposta da 4707 

lei, mas é uma modelagem. Isso pressupõe o quê? Pressupõe que derivam de todos 4708 

esses pontos uma série de formulações. Vou falar por que a Andréa até já sabe que 4709 

temos conhecimento. Tive acesso aos dois textos, tanto da lei que a PTR 4710 
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encaminhou quanto do que a Redemoinho elaborou. Acho que falta muita coisa para 4711 

aquilo, para essas coisas se transformarem num projeto de lei para o teatro. 4712 

Tecnicamente, estou falando como técnico, não estou tecendo nenhuma questão 4713 

política, falta muita coisa para o que está sendo proposto se transformar num 4714 

programa ou mesmo numa proposta de plano de lei ou algo que o valha. Entendo 4715 

perfeitamente que haja uma necessidade de posicionamento da classe em relação a 4716 

uma série de questões, as reivindicações que são todas legítimas, mas acho que é 4717 

muita energia para um conteúdo que precisa ser muito melhorado. Pessoalmente, 4718 

achamos que temos obrigação de subir o patamar qualitativo, somos protagonistas 4719 

dessa coisa de utilização do incentivo fiscal, então, temos obrigação de qualificar 4720 

essa nossa utilização de incentivo fiscal. Não cometamos os mesmos erros do 4721 

passado de acreditar que uma lei de incentivo fiscal vai resolver o problema de 4722 

quem quer que seja, ou de qualquer segmento que seja. Não resolve. Ninguém está 4723 

querendo acabar com o incentivo fiscal, mas já estamos em um momento em que é 4724 

necessário entender que o que realmente precisa é haver uma construção sistêmica 4725 

e que pressuponha, inclusive, esse aspecto, mas que não se resuma a isso. Então, 4726 

quando falamos, acho que as discussões não são excludentes, porque você vai 4727 

atingir públicos diferenciados, mas precisamos entender o todo. Juntando os dois 4728 

textos acho que ainda não dá um projeto de lei condizente com o que o teatro 4729 

brasileiro precisa, seja governamental, seja da sociedade. Acho que essa discussão 4730 

pode amadurecer um pouco mais. Mas é uma opinião técnica.  4731 

 4732 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4733 

 4734 

Vamos só pensar uma dinâmica. Que horas são? Acho que um bloco de três 4735 

questões e a Teresa responde.  4736 

 4737 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4738 

 4739 

Bom, boa tarde, Teresa. Algumas preocupações em relação a sua explanação. É 4740 

notório a afinidade da maior parte do setor com a filosofia do ministério desde que o 4741 

governo Lula assumiu. Quando falo a maior parte, não é a totalidade. Em relação à 4742 

priorização de fundo público em detrimento do incentivo fiscal. No entanto, isso 4743 

ainda não se transformou numa ação. Portanto, a primeira grande preocupação. Até 4744 
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que ponto o mercado vai aceitar essas prerrogativas? Temor número zero nosso: 4745 

que esse processo seja deturpado pelas forças incontinentes do mercado. Que fique 4746 

registrado. Futuramente talvez tenhamos que engolir o que o mercado, como 4747 

sempre, nos impõe. Mercado que digo é o capitalismo financeirizado e seus 4748 

representantes na imprensa, na cultura, e nas outras fatias da nossa vida social. 4749 

Segundo. Entregamos ao Gustavo aqui uma simplória contribuição ao debate do 4750 

fundo nacional de cultura. Está nas mãos deles o documento, gostaria que você 4751 

apreciasse. Não é dos mais avançados do mundo, mas é uma tentativa do nosso 4752 

setor em contribuir para esse debate. Tem uma proposta de reformulação do fundo. 4753 

Leve em conta ou descarte, mas não deixe de lê-lo. Terceiro. (Intervenção fora do 4754 

microfone) Então, vamos tirar cópia. Terceiro. (Intervenção fora do microfone) 4755 

BNDES. Houve uma pífia tentativa do setor que se dirigiu ao BNDES de forma 4756 

coletiva que não aconteceu. A PTR teve uma reunião , a cooperativa e o CBTIG 4757 

agendaram, teve problemas no dia, estou tentando convencer meus parceiros de 4758 

São Paulo do setor empresarial a voltar ao BNDES. Se o BNDES tem fundo público 4759 

para cinema, por que não pode ter para teatro? Isso é um assunto seriíssimo que 4760 

temos que retomar e que mais uma vez não é do nosso interesse coorporativo, 4761 

porque dificilmente nosso setor vai acessar empréstimos. A não ser fundo público. 4762 

Mas o setor empresarial interessa. E em algumas coisas podemos ser parceiros. Por 4763 

fim, apenas algumas considerações a respeito da suas considerações técnicas de 4764 

ambos os projetos. Temos em São Paulo uma experiência de seis anos chamada 4765 

programa municipal de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, que surgiu de 4766 

um movimento chamado Arte contra barbárie. Está em funcionamento há seis anos 4767 

e hoje tira 11 milhões via fundo público para até 30 companhias teatrais da cidade. 4768 

Será lançado um livro, agora no fim do ano, feito pela academia, feito pela 4769 

universidade de São Paulo. É público que descentralizou a produção cultural na 4770 

cidade. É público que já atingiu quase 3 milhões de espectadores, cerca de 20% da 4771 

população da cidade de São Paulo. Então, o fomento à produção é aliado à difusão 4772 

e ao acesso a produção. Nesse caso específico. Estudamos várias formas de 4773 

fomento à produção para chegar a esse modelo. Ele não é perfeito, tem suas 4774 

incongruências, mas pensamos que temos que implantá-lo e a partir da sua 4775 

implantação estudar seus ganhos e suas perdas. Temo que em busca de um projeto 4776 

perfeito, ele nunca venha a público. Entendo que a senhora, tecnicamente, veja que 4777 

há limitações nas duas proposições da PTR e da PTS e da Redemoinho. No 4778 
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entanto, estamos promovendo encontros, já fizemos dentro da amostra latino-4779 

americana de teatro de grupo um encontro com oito países da América Latina em 4780 

que a Argentina trouxe sua lei nacional de teatro de 10 anos. A Colômbia trouxe sua 4781 

lei de teatro que também é bastante precária. E o Brasil, que é o maior país do 4782 

continente, ainda não a possui. Então, gostaria que, no bojo dessas precariedades 4783 

técnicas que a senhora citou, que a senhora contribua ou que o corpo técnico do 4784 

ministério contribua e que façamos se for o caso um seminário internacional. Vamos 4785 

trazer um modelo espanhol, vamos trazer um modelo francês, vamos trazer um 4786 

modelo inglês, russo, finlandês, finlandês vai ao teatro como quem vai ao futebol, o 4787 

russo vai ao teatro como quem vai a praia. Temos condições, instrumentos para 4788 

avançarmos já que estamos nesse patamar que a senhora acusou de, ainda, 4789 

rebaixado.  4790 

 4791 

Srª Teresa Cristina Oliveira (Secretaria de Fomento): 4792 

 4793 

Não acusei ninguém de nada. Insisto em dizer o seguinte. O que disse não é joga 4794 

fora, não serve para nada. O que disse é que precisa atingir um patamar maior para 4795 

ser assunto de lei, porque o que vi da proposta do Redemoinho como programa é 4796 

algo que pode ser implantado sem necessidade de uma legislação. É um programa. 4797 

Estou respondendo. Não é que o modelo seja ruim, o modelo de descentralização 4798 

do recurso. Não estou fazendo esse tipo de análise. Estou apenas dizendo que é 4799 

algo que faz parte de um conjunto maior. Então, o que estou dizendo apenas é que 4800 

você pode fazer aquilo sem necessariamente transformar isso na lei ou no programa 4801 

do teatro. Existem várias linhas de ação. Não estou dizendo apenas para abandonar 4802 

a coisa. Digo que a construção na Câmara dos Deputados ou no Congresso 4803 

Nacional precisa ser feita e o projeto de lei que está lá precisa ser muito melhorado, 4804 

porque ele se debruça apenas sobre uma forma de financiamento. O que está 4805 

proposto pela Redemoinho é contraponto ao que está proposto lá, mas mesmo 4806 

assim se juntarem os dois não dá um projeto de lei que dê conta dessa questão do 4807 

teatro. O que não nos impede de, por exemplo, num momento seguinte implementar 4808 

o que foi proposto pela Redemoinho. Só estou querendo analisar os fóruns e as 4809 

categorias de proporção estão colocadas. Isso você vai dizer o seguinte. Na 4810 

verdade, vou dizer uma coisa para você que não é muito meu feitio de fazer. O que 4811 

acontece? Nesse debate todo, nessa angústia toda que vocês tem é por que, na 4812 
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verdade, falta uma política para o teatro. E a política não é, necessariamente, um 4813 

projeto de lei. Essa questão, acho que é fundamental. As angústias que as pessoas 4814 

trazem, nós como órgão público, como poder público federal, achei até impotente 4815 

esse negócio, mas enfim, é assumir sua própria missão. Quando falamos que 4816 

algumas coisas o poder público precisa fazer e deve fazer e não precisa, 4817 

necessariamente, ser cutucado para fazer. Nesse aspecto, foi a minha observação. 4818 

Não estou dizendo que as coisas que foram colocadas foram importantes ou são de 4819 

menor qualidade. Só acho que tem muito mais coisa para tratar que realmente 4820 

possa ser considerada como a lei do teatro brasileiro, a lei brasileira do teatro. 4821 

Entendeu? Estamos falando de algo que precisa de mais consistência. Acho que 4822 

essa discussão nos ressentimos porque é difícil tratar políticas públicas nesse 4823 

patamar. Bom, com relação à questão de existirem interesses que serão mexidos, 4824 

etc. Sabemos disso. Mas só temos duas alternativas. Ou continua do jeito que está 4825 

ou parte para a briga mesmo, como você falou. Já estamos aqui desde 2003, do 4826 

seminário cultura para todos, coletando informações. Temos uma percepção de que 4827 

haverá grupos que se colocarão contra. Mas o que estamos tentando fazer é uma 4828 

construção. Agora, lamento, vai ter que ser assim. Vamos partir para isso. 4829 

acreditamos nessa proposta e achamos que é nossa obrigação fazer. Então, a 4830 

questão do fundo nacional da cultura que você falou, vou ler a proposta. O que 4831 

estamos querendo colocar é exatamente isso. vamos adequar os perfis dos 4832 

demandantes às linhas de financiamento. Como você falou. Tem gente que não vai 4833 

chegar ao BNDES nunca, porque não é o caso. Se não é o BNDES a ter um fundo 4834 

específico para o teatro, alguém vai ter que ter o que acreditamos é que como órgão 4835 

governamental, com a aproximação que já conseguimos de alguns bancos de 4836 

desenvolvimento, essa aproximação com o BNDES teria ficado mais fácil. Agora, 4837 

nada é simples para nós. Mesmo na área da cultura, mesmo com nossos pares 4838 

temos problemas. Conversar com a área econômica do governo é uma tormenta, 4839 

mas vamos fazer ou pelo menos tocar o barco até onde for possível avançar. Não é 4840 

possível trabalhar com um orçamento de 200 milhões no fundo nacional da cultura e 4841 

1 bilhão de reais de renúncia fiscal e conseguir equilibrar isso. não existe equilíbrio 4842 

possível. Então, primeira questão é a seguinte. Não temos orçamento, nosso 4843 

orçamento é um dos menores da explanada. O incentivo fiscal mobiliza uma 4844 

quantidade razoável de recurso. Por mais que queiramos, não conseguimos 4845 

equilibrar o sistema se não aumentar as fontes de financiamento se não tivermos um 4846 
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orçamento melhor, maior. Por exemplo, customizar uma loteria da cultura para ter 4847 

mais recurso para o fundo. Agora, esse fundo tem que ter personalidade, que vocês 4848 

sejam capazes de enxergar em que ele está sendo aplicado e cobrar, inclusive, do 4849 

ministério. Hoje você não consegue isso. Você confunde com nosso orçamento. Aí, 4850 

seria uma batalha de muito tempo mesmo. O Ministro Gil sem conseguir o 1% para a 4851 

cultura que foi a campanha que ele deflagrou. Agora, acho que temos a PEC 150 4852 

tramitando no Congresso. Acho que temos que ter uma grande onda em defesa 4853 

dessa PEC 150. (Intervenção fora do microfone) Exatamente. (Intervenção fora do 4854 

microfone) Tenho andado pelo Brasil, conversado com pessoas. Algumas pessoas 4855 

até conhecem, mas o movimento, tudo se oriça quando dizemos que vai mexer na 4856 

Lei Rouanet. Aí todo mundo se movimenta. Mas quando falamos de coisas um 4857 

pouco mais substantivas, temos dificuldades porque as pessoas não conhecem isso. 4858 

voltando, só para não ser mais prolixa. Sabemos dos riscos que corremos, de 4859 

enfrentamento com interesse, mas não dá para recuar.  4860 

 4861 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4862 

 4863 

Uma minitréplica. Acho que podemos avançar nessa insuficiência que você aponta 4864 

em relação a um programa de lei. Repito, tragamos exemplos exteriores e vamos 4865 

em frente. O que acontece, como você mesma falou, o governo não propõe, o setor 4866 

está propondo três. É pouco, ainda é precário, mas, pelo menos, estamos tendo a 4867 

disponibilidade, a vontade política de criar um marco para o setor. (Intervenção fora 4868 

do microfone) Exatamente. Então, caminhemos juntos. O teatro brasileiro avança 4869 

independente da sua política. Isso é fato. Atesto porque sou do setor e os parceiros 4870 

aqui sabem que cada dia mais estamos em todos os lugares do mundo com a 4871 

qualidade artística e estética do nosso propósito. Nosso apoio, nessa briga com o 4872 

mercado. Mercado que digo é o pior e o mais avassalador possível em termos 4873 

financeiros. Tem o nosso apoio e nossa capacidade de mobilização não é pequena. 4874 

Segundo. Acho que uma ação articulada do ministério é capaz de reconvocar a 4875 

categoria para essa questão orçamentária e o aumento do recurso para nossa área.  4876 

 4877 

Srª Teresa Cristina Oliveira (Secretaria de Fomento): 4878 

 4879 

Concordo e agradeço.  4880 
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Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro): 4881 

 4882 

Uma pergunta. Sabemos que o governo com as vinculadas utiliza uma grande parte 4883 

do incentivado também. Não sei se esse número está correto, mas sempre ouvimos 4884 

dizer que são quase 80% dos recursos. Grande parte do patrimônio, você deu um 4885 

exemplo também do museu, fica longe dos produtores independentes. Como vai ser 4886 

isso? Na verdade, a grande pergunta que as pessoas começaram a se fazer é se 4887 

parte desse orçamento vai para o próprio governo, quando parte desse valor for 4888 

transferido para um fundo o que será priorizado? 4889 

 4890 

Srª Teresa Cristina Oliveira (Secretaria de Fomento): 4891 

 4892 

Vamos recuperar. Para o governo federal, pelo menos, nunca é confortável a 4893 

utilização do incentivo fiscal. Ela acabou sendo uma alternativa a ausência de 4894 

orçamentos. Então, sempre trabalhamos dentro da lógica de que devemos recuperar 4895 

o orçamento e transformá-lo em protagonista para que nossas ações, as ações 4896 

governamentais sejam financiados com dinheiro do orçamento e não com o 4897 

incentivo fiscal. É uma triangulação desnecessária que fazemos. Pensa bem, é um 4898 

dinheiro que seria arrecadado como imposto, que você põe nas mãos do terceiro 4899 

para depois abater no imposto de renda, isso se transforma em dinheiro público que 4900 

não vem para o nosso orçamento, mas entra na nossa contabilidade. Isso não é 4901 

nem operacional, nem política, nada. Então, a idéia é, realmente, colocar as coisas 4902 

nos seus devidos lugares. Incentivo fiscal foi feito, pela natureza da regra, para um 4903 

determinado perfil, ele não foi feito para financia instituição pública das estruturas 4904 

públicas. Aí, não estamos falando só do governo federal. É bom lembrar que o 4905 

governo do estado de São Paulo é um dos maiores usuários do incentivo fiscal 4906 

federal para manutenção das suas estruturas. Faz uma diferença grande pegar 4907 

incentivo fiscal para descentralizar para produção independente, como é o caso do 4908 

prêmio. E outra para você financiar uma grande orquestra, ou a manutenção de um 4909 

grande equipamento estatal. Faz muita diferença. O que esse modelo propõe é que 4910 

esse tipo de distorção também seja eliminada com o custeio com recursos do 4911 

orçamento. Aquilo que for depositado no fundo nacional da cultura, como o Márcio 4912 

colocou, não seria para financiamento da sua própria máquina, mas para a 4913 

descentralização que é também a finalidade dos fundos. A idéia é que o incentivo 4914 
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fiscal da forma como está colocado, esteja cada vez mais à disposição e a serviço 4915 

da produção independente. Agora, é uma ação de vários comunicantes. Você tem 4916 

que tirar de um lado para poder equilibra e compensar.  4917 

 4918 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 4919 

 4920 

Pessoal, não tem mais ninguém inscrito. Mais alguém quer fazer pergunta?  4921 

 4922 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 4923 

 4924 

Só uma coisa. Esse material tem como nos passar para ajudarmos a difundir, para 4925 

levar o debate para nossas bases?  4926 

 4927 

Srª Teresa Cristina Oliveira (Secretaria de Fomento): 4928 

 4929 

Só quero colocar que é uma modelagem, é uma sugestão, mas tem. Vocês podem 4930 

pegar. (Intervenção fora do microfone) Não, deixe-me explicar. O ministro tem feito 4931 

os tais diálogos, fez um no Rio de Janeiro, fez na Bahia ontem e vai fazer por aí. Ele 4932 

está com todos os estados essa é a proposta dele. Isso que tenho aqui foi sintético, 4933 

porque ele tem uma apresentação muito maior, ele fala de dados, de um diagnóstico 4934 

que foi feito. É só par explicar para você que esse modelo, de repente, você 4935 

encontra até um material mais rico do que o que eu trouxe. Na página do MINC 4936 

talvez você consiga encontrar, não sei. Mas tudo bem, está disponível.  4937 

 4938 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste): 4939 

 4940 

Pode passar para a lista de e-mails que já está aí.  4941 

 4942 

Srª Joana Abreu (Centro-oeste): 4943 

 4944 

É uma pergunta bem técnica. Você mencionou esse estabelecimento de 4945 

porcentagem de renúncia fiscal de 30 a 100% dependendo da qualidade do projeto. 4946 

Na visão do ministério, como seria essa definição? Quem vai definir que projetos se 4947 
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encaixam em que categoria? Que critérios são esses para definir essas categorias 4948 

de renúncia fiscal? 4949 

 4950 

Srª Teresa Cristina Oliveira (Secretaria de Fomento): 4951 

 4952 

Olha só. Para que haja justiça e parcialidade e objetividade, o que vamos fazer é o 4953 

seguinte. No ano anterior, vamos divulgar a grade de critérios. Então, um atributo 4954 

não é entre 0 e 5 vou dar 4 como analista. Não. Você tem esse atributo, tantos 4955 

pontos. Você não tem esse atributo, menos tantos pontos ou coisa do gênero. Aí, 4956 

isso será feito pelo comitê gestor. É um plano que vai ser elaborado por um comitê 4957 

gestor com participação paritária da sociedade. Então, esses critérios de avaliação 4958 

de projetos serão construídos em conjunto. Se não for assim, é melhor nem fazer 4959 

por que se não degringola tudo. É como falei. A proposta é muito amarrada nessas 4960 

questões, então, ela tem pontos fundamentais. Essa matriz de atributos será 4961 

divulgada com antecedência e com critérios devidamente conhecidos. Por exemplo, 4962 

IDH de 2 a tanto terá tantos pontos, de 3 a 5 tantos pontos. Isso são atributos 4963 

objetivos. Agora, não é bonito, é feio, importante, não importante, isso não pode 4964 

construir.  4965 

 4966 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 4967 

 4968 

Queria insistir junto à Teresa, aproveitar a disposição dela aqui. Esse tipo de embate 4969 

já tivemos com técnicos do município do estado de São Paulo, com todo respeito ao 4970 

ofício de vocês. Não me convenço de que as restrições técnicas sejam impeditivas 4971 

da implantação seja de leis, seja de programas. O fato é, como você disse, que o 4972 

setor tem proposto pela lacuna que os governos têm deixado. Para não ficarmos no 4973 

embate aqui, de pontos de vista, reforço a proposta, gostaria que estivesse na ata 4974 

da câmara se os colegas concordarem, que promovamos um seminário internacional 4975 

para estudar os modelos de leis teatrais pelo mundo para que avancemos nesse 4976 

sentido. Essa é uma proposta concreta que acho que vai ser elucidativa tanto para 4977 

nós quanto para vocês. Em São Paulo, já estamos trazendo essas contribuições dos 4978 

russos, dos franceses, dos espanhóis, dos latino-americanos e acho que isso, de 4979 

uma certa forma, vai elucidar, vai ver que país tem incentivo fiscal, que país não 4980 

tem, que país cujo fundo público destinado chega a população, que país não chega, 4981 
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qual é coorporativo, qual não é. Acho que é um motivo para que avancemos 4982 

historicamente nesse sentido.  4983 

 4984 

Srª Teresa Cristina Oliveira (Secretaria de Fomento): 4985 

 4986 

Concordo com você e acho que não precisamos ter um embate entre nós. Podemos 4987 

caminhar juntos. Não tenha preconceito com os técnicos, porque, na verdade, 4988 

estamos aqui para chegar junto, para ajudar. Muitas vezes as pessoas acham que 4989 

essa proposta aqui não passa, por exemplo, no Congresso, por isso e por aquilo. E 4990 

nós cansamos de ajudar. Então, minha disposição de vir aqui conversar com vocês 4991 

foi até nesse sentido de coletar informações. Se o nosso trabalho não for para 4992 

prestar serviços à sociedade não temos razão de existir. Então, não existe embate, 4993 

não existe contraponto. Acho que é uma boa idéia essa de fazer um seminário para 4994 

trazer casos, experiências de outros lugares. Até para nos espelharmos e vermos 4995 

em que grau de evolução estamos. Precisamos reconhecer nossas mazelas. 4996 

Reconheço, pelo poder público, de que essa lacuna cria essa confusão e até esse 4997 

sentimento de que há um embate entre nós. A verdade é que o que estamos 4998 

fazendo é tentar chegar juntos a algum lugar. Então, acho que pode constar em ata 4999 

e se eu tiver como ajudar, estarei aqui disponível para isso, enfim, é assim que 5000 

temos que caminhar.  5001 

 5002 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 5003 

 5004 

A falta de preconceito tem que ser recíproca. Apesar de sermos artistas temos 5005 

algum capacidade legislativa e vocês apesar de serem técnicos têm alguma 5006 

capacidade estética.  5007 

 5008 

Srª Teresa Cristina Oliveira (Secretaria de Fomento): 5009 

 5010 

Pois é, está vendo como as coisas não são tão ruins assim?  5011 

 5012 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 5013 

 5014 
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Bom, os documentos que vocês perguntaram estão no site do ministério, assim 5015 

como as atas. Acho que você entrou errado na página. Está tudo disponível. As três 5016 

primeiras atas de reunião. Na verdade, os conselheiros têm acesso à ata integral. 5017 

(Intervenção fora do microfone) Para concluir, é o seguinte. O calendário vai ser 5018 

apresentado a vocês assim que concluirmos o calendário do Conselho também. O 5019 

parecer tentaremos fazer até a próxima reunião o posicionamento do ministério com 5020 

relação ao prêmio e a pauta da próxima reunião, que seria a construção de um plano 5021 

setorial e já podemos começar a fazê-lo a partir da próxima reunião do colegiado. 5022 

Então, em nome do ministério, gostaria de agradecer muito.  5023 

 5024 

Sr. Luiz Carlos Vasconcelos (Cadeia Produtiva do Teatro): 5025 

 5026 

Acho que a proposta do Ney é muito coerente. Juntar a proposta de formação da Lei 5027 

Rouanet e que se escute isso. o mundo está caminhando em muitas direções. É 5028 

uma proposta objetiva da câmara para o ministério, acatando a idéia do Ney de um 5029 

seminário mais amplo.  5030 

 5031 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 5032 

 5033 

Isso vocês podem fazer. Na medida em que vocês amadureçam a proposta, vocês 5034 

podem mandar para o Oséas ou para nós formalmente. Uma proposta de seminário 5035 

internacional com esses atores que o Ney colocou. Gostaria de agradecer a 5036 

presença de todos vocês e a partir do momento que fecharmos a agenda, no ano 5037 

que vem teremos um trabalho em conjunto. (Intervenção fora do microfone) Aí, o 5038 

contato todo dá-se pelo Oséas que é o representante de vocês no Conselho.  5039 

 5040 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 5041 

 5042 

O Oséas vai acabar os documentos. A Funarte ficou de mandar para ele também.  5043 

 5044 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 5045 

Ok, pessoal. Agora tem um café.  5046 

 5047 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste): 5048 
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Obrigado.  5049 


