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RELATÓRIO EXECUTIVO  

REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE TEATRO 

 

DATA: 29 de abril de 2014 
Principais pontos abordados/ Temas/Encaminhamentos: 
 
ITEM I – ABERTURA DA SESSÃO  
A Coordenadora-Geral do Conselho Nacional de Política Cultural, Magali G de M Moura, realizou a 
abertura conjunta da reunião dos Colegiados Setoriais de Circo, Dança e Teatro. A Coordenadora 
agradeceu a presença de todos e passou a palavra para que os Coordenadores da Funarte, Antonio 
Gilberto Porto Ferreira, Maria Heloisa Coimbra Vinadé e Fabiano Carneiro, fizessem suas considerações. 

Após a abertura da reunião os Colegiados foram separados para que pudessem tratar de suas pautas 
específicas. 
 

ITEM III - INFORMES SOBRE AÇÕES RELATIVAS AO SETOR. 
A Coordenadora-Geral do CNPC, Magali G de M Moura, e a Coordenadora da Funarte, Maria Heloisa 
Coimbra Vinadé, iniciaram a reunião do Colegiado Setorial de Teatro. 
Marinez Teodoro Fernandes ressaltou o problema quanto ao planejamento orçamentário da Funarte. 
Udson Pinheiro Araújo ressaltou a necessidade de assessoria técnica para revisão do Plano Setorial de 
Teatro. O membro do colegiado acrescentou que é necessário o acesso aos dados do SNIIC e da 
Funarte referentes ao setor para que seja possível o estabelecimento das metas do Plano. 
Guilherme Alves Carvalho sugeriu que o Colegiado solicite uma agenda com a Ministra e já apresente 
uma proposta de escalonamento da PEC/150. 
 
ITEM IV – VISITA AO CONGRESSO NACIONAL (em conjunto) 
 
 

DATA: 30 de abril de 2014 
 
ITEM V - DEBATE SOBRE O PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DOS COLEGIADOS SETORIAIS E DO 
PLENÁRIO DO CNPC (em conjunto) 
A Coordenadora-Geral do CNPC, Magali G de M Moura, iniciou o segundo dia de reunião com o tema sobre a 
renovação dos colegiados setoriais. 
A Coordenadora explicou que a renovação está prevista para acontecer entre abril e março de 2015. 
O Colegiado Setorial de Dança apontou que será difícil que a renovação ocorra no início do ano e sugere que o 
mandato do CS de Dança seja prorrogado por mais um ano. 
Marcos Teixeira ressaltou a diversidade dos colegiados e que há necessidade de mudança de critérios para 
eleição considerando as especificidades de cada setor. 
Foi sugerida a implementação de uma plataforma/aplicativo para celulares. 

Guilherme Alves Carvalho apontou a temporalidade em relação aos mandatos, tendo em vista que 
estes têm prazo até dezembro e que os colegiados ficariam sem representatividade de janeiro a março 
de 2015. 
Foi levantado o problema relacionado à suplência dos membros dos colegiados. 
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Ana Maria Gomes Lamenha expôs sua preocupação quanto à renovação dos colegiados e ressaltou a 
falta de representatividade dos setores entre janeiro e março. Ana Maria sugeriu que a renovação 
fosse realizada em junho de 2015 e que os meses entre julho e dezembro fosse o período de transição, 
a fim de que haja continuidade  no trabalho já realizado pelo setor. 
Udson Pinheiro Araújo sugeriu que a renovação ocorra ainda em 2014. 
 
 

Encaminhamentos/Demandas/Solicitações: 
 

Brasília, 30 de abril de 2014. 
 

 

________________________________ 
Adyr Assis D’Assumpção Júnior 

 

________________________________ 
Carlos Eduardo dos Santos Espíndola 

 
________________________________ 

Claudio Augusto Lobo da Silva 
 

 
______________________________ 

Djalma Rodrigues Lima Neto 
 

 
________________________________ 

Fernando Oliveira Cruz 
 

 
______________________________ 

Guilherme Alves Carvalho 
 

 
________________________________ 

Mariane Feil 
 

 
______________________________ 

Marinez Teodoro Fernandes 
 

 
_______________________________ 

Norval Raimundo Barbosa 
 

 
______________________________ 

Oséas de Moraes Borba Neto 
 

 
_______________________________ 

Paulo de Queiroz Martins 
 

 
_____________________________ 

Raimundo Nonato Chacon 
 

 
________________________________ 

Udson Pinheiro Araújo 
 
 

 
_______________________________ 

Márcio Silveira dos Santos 
 

 
 


