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Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às nove horas, 1 

no Salão L’Amazon do Hotel Carlton, localizado no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 2 

05, Bloco “G” – Brasília, DF, iniciou-se a reunião da Câmara Setorial de Teatro 3 

sob a coordenação do Sr. Gustavo Vidigal (CNPC), com a presença dos 4 

seguintes representantes da Câmara Setorial do Teatro: Sr. Aluízio Estanislau 5 

(Região Sul), Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro), Sr. Antônio 6 

Carlos Bernardes (Região Sudeste), Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste), 7 

Srª Joana Abreu (Região Centro-oeste), Sr. João Batista Lima (Região 8 

Nordeste), Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro), Srª Maria Eliza 9 

Silva (Região Nordeste), Srª Marley Caprara (Região Sul), Sr. Ney Piacentini 10 

(Região Sudeste), Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste), Srª Suely 11 

Rodrigues (Região Norte). Encontrava-se presente o seguinte convidado: Sr. 12 

Luiz Carlos Vasconcelos (Cadeia Produtiva do Teatro). Encontravam-se 13 

presentes também os seguintes representantes do Pode Público Federal: Srª 14 

Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal), Srª Heloísa Vinadé (Poder Público 15 

Federal), Sr. Marcelo Veiga (CNPC). O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) iniciou seu 16 

discurso dizendo que a retomada do processo de Câmara Setorial depois de 17 

muito tempo é um marco importante para o ministério. Conseguiu-se depois de 18 

algum tempo e a muito custo superar divergências internas, dentro do MINC e, 19 

finalmente, conseguiu-se fazer a reunião que os conselheiros tanto desejavam. 20 

Mencionou que a idéia da reunião seria proceder à avaliação do trabalho 21 

desenvolvido ao longo do tempo que a Câmara funcionou e fazer uma 22 

apresentação do Plano Nacional de Cultura, bem como apresentar pauta de 23 

trabalho que foi realizado no dia anterior,  enfatizando que gostaria que fosse a 24 

pauta de trabalho daqui para frente dos colegiados Setoriais. Ressaltou que o 25 

Conselho Nacional foi instalado no ano passado e a partir da sua vigência  os 26 

órgãos colegiados que o ministério tinha passaram a ficar embaixo do escopo 27 

de trabalho do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC). Disse que as 28 

Câmaras Setoriais, então, migraram da Funarte e foram para o Conselho com 29 

a instalação do CNPC. Solicitou que após a apresentação de cada 30 

representante o Sr. Oséas Borba retomasse um pouco da discussão dos 31 

colegiados Setoriais dentro do Conselho Nacional. Salientou que, grosso modo, 32 

os colegiados vão ter mais atribuições, que não se discutirá apenas a cadeia 33 

produtiva de cada segmento, de cada linguagem. Destacou que a idéia agora é 34 
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discutir e formular política pública para o setor e que a idéia do colegiado 35 

Setorial do teatro é subsidiar e à medida que for ampliando suas atribuições 36 

também consolidará uma série de formulações acerca de como o estado, o 37 

governo federal, no caso, deve atuar com relação ao teatro. Disse ainda que foi 38 

preparada uma apresentação sobre o Conselho Nacional de Política Cultural e 39 

que o objetivo é de se fazer entender como funciona o Conselho, quem 40 

participa, quem tem poder de voz e voto, está tudo explicado ali. Em seguida 41 

fez a apresentação do Conselho Nacional de Política Cultural. Afirmou que 42 

Conselho Nacional de Política Cultural é um órgão colegiado, integrante da 43 

estrutura básica do Ministério da Cultura e reestruturado pelo Decreto 5.520, de 44 

24 de agosto de 2005. Citou como principal diferença entre o Conselho 45 

Nacional de Política Cultural que existia no governo do Presidente Fernando 46 

Henrique Cardoso e o atual é que aqui a sociedade civil foi incorporada. 47 

Ressaltou que a sociedade civil hoje representa a metade do Conselho. 48 

Colocou como finalidades do Conselho: contribuir para a formulação de 49 

políticas públicas de cultura, promover a articulação e o debate entre governo e 50 

sociedade civil organizada, para o desenvolvimento e o fomento das atividades 51 

culturais no território nacional. Reforçou que a mudança na reestruturação deu-52 

se pelo fato de que o CNPC incorpora a sociedade civil e passa a ter um lócus 53 

dentro do Ministério da Cultura. Disse que o CNPC é ligado à Secretaria 54 

Executiva do MINC e listou as principais tarefas do Conselho como sendo: 55 

elaboração, consenso e compartilhamento de estratégias para as políticas 56 

culturais, transparência na gestão da política cultural, ampliação dos espaços 57 

de participação e instalação de canais permanentes de manifestação das 58 

demandas dos segmentos culturais. Mencionou que todas as Câmaras 59 

Setoriais têm representantes no Conselho e que, agora, outros segmentos 60 

foram incorporados. Ressaltou que a idéia é que cada colegiado Setorial torne-61 

se um espaço de formulação da política para a linguagem e para o segmento 62 

artístico. Postulou que no caso da dança, do teatro, das artes visuais, do 63 

cinema também, a idéia é consolidar-se num curto prazo, em um ano, um plano 64 

nacional para o segmento, a partir do trabalho que os conselheiros vêm 65 

desenvolvendo nas Câmaras Setoriais. Disse ser importante lembrar que todo 66 

trabalho que foi realizado foi incorporado no Plano Nacional de Cultura, não só 67 

o trabalho das Câmaras, mas também do Conselho Nacional. Relatou que no 68 
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conselho há 52 e membros, que 46 têm direito a voz e voto e seis tem direito 69 

apenas a voz. Citou também os segmentos que abrangem o espectro da 70 

sociedade civil: artes digitais, artes visuais, audiovisual, circo, dança, música 71 

erudita, música popular, teatro, literatura, livro e leitura, culturas afro-brasileiras, 72 

culturas dos povos indígenas, culturas populares, inclusão social por meio da 73 

cultura patrimônio imaterial, patrimônio material, arquivos e museus. Disse que 74 

esses segmentos já tinham sido ampliados na última reunião, que haviam sido 75 

incluídos moda, design e artesanato. Lembrou também das entidades que 76 

foram convidadas a participar com direito a voz, mas sem direito a voto que é 77 

arquitetura e urbanismo. Confirmou que o Instituto Histórico Brasileiro, a 78 

Sociedade Brasileira para o Progresso para a Ciência têm assento agora e que 79 

a atividade dos conselheiros no CNPC não é remunerada. Afirmou que ao 80 

término da reunião ficaria claro quais são as novas atribuições que o Conselho 81 

tem e os espaços colegiados, de um modo geral, vão ter agora. Ressaltou que 82 

a mudança do Ministro Gil para o Ministro Juca acelera a consolidação de tudo 83 

isso, de todos esses desafios. Solicitou que os conselheiros se apresentem 84 

brevemente. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) disse que na verdade, 85 

para essa reunião acontecer, foi necessário o pedido, no dia da posse dos 86 

Conselheiros, de todos os representantes de Câmara e seus suplentes que 87 

estão presentes para que as Câmaras voltassem a se reunir com os 88 

representantes do ministério do governo. Mencionou que a última reunião havia 89 

sido em novembro de 2006, e o ministério havia cortado, realmente, as novas 90 

reuniões da Câmara. Disse que na primeira reunião do Conselho, em março 91 

deste ano, foi colocado o regimento interno para ser aprovado e foi onde os 92 

representantes das Câmaras protestaram com relação ao colegiado Setorial da 93 

forma como estava e começou a ser pedido intensamente que antes de ser 94 

discutido o colegiado, esse assunto passasse para reunião das Câmaras e que 95 

houve consenso. Colocou ainda que foi retirado o tema colegiado, criou-se um 96 

grupo de trabalho e na segunda reunião novamente foi pedido que não fosse 97 

discutido colegiado Setorial devido a não ter havido a reunião das Câmaras 98 

ainda. Explicou que na terceira reunião do Conselho, a primeira extraordinária 99 

que foi em Minas, redigiu-se um documento em que pedia que antes do 100 

assunto voltar para a discussão no Conselho houvesse uma reunião das 101 

Câmaras para que elas opinassem com a mudança de Câmara Setorial para 102 
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colegiado Setorial, até por que no grupo de trabalho alguns assuntos não 103 

tinham tido consenso. Declarou ter recolhido algumas assinaturas de vários 104 

conselheiros, não só de representantes de Câmaras, mas de outros 105 

conselheiros e entregou a Juca Ferreira e solicitado para protocolar uma cópia 106 

em que pedia que o assunto só voltasse ao pleno após a reunião das Câmaras. 107 

Elucidou que na última reunião do Conselho, em agosto deste ano, foi colocado 108 

ao Conselho esse documento e que o Conselho por unanimidade havia 109 

acatado que houvesse a reunião das Câmaras. Explicitou que não se chegou a 110 

um consenso em relação a dois assuntos. Primeiro, quanto à 111 

representatividade das Câmaras, declarou que na última reunião o Ministro 112 

Juca Ferreira sugeriu que deveria ser respeitada a diversidade de cada 113 

segmento e isso já foi colocado no pleno. O segundo está relacionado ao 114 

tempo dos mandatos dos representantes da Câmara que, no regimento, são 115 

determinados para julho de 2008. Disse que um dos representantes, que foi 116 

exatamente o que sugeriu a regionalidade, propôs que fosse até dezembro de 117 

2009, ao final do Conselho. Expôs que tinha proposto que pelo menos seis 118 

meses antes terminasse para que houvesse a transição para os novos 119 

representantes, para elegerem quem iria assumir o Conselho e não acabar 120 

tudo novamente. Mencionou que foi proposta a retirada do relatório do termo 121 

tripartite porque poderia ser feito como antigamente. Afirmou haver a 122 

necessidade da conclusão do regimento e há um ano se está segurando esse 123 

fechamento para poder haver essa reunião. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) 124 

ressaltou que é de fundamental importância o que o Sr. Oséas colocou. Disse 125 

que a idéia é estender o mandato até o fim do ano que vem e fazer um 126 

processo de eleição conjunta em que se possa constituir fóruns nacionais e 127 

neles eleger os próximos representantes. Ressaltou que os fóruns já existem, é 128 

só consolidá-los. Mencionou que a dança havia feito uma proposta no dia 129 

anterior, que era uma recomendação ao grupo de trabalho. Explicou que 130 

algumas pessoas entendem que o ideal é que fosse por macro-regiões, outras 131 

entendem que seria por estado e a idéia é discutir isso e levar uma proposta ao 132 

grupo de trabalho, que é constituído por membros do Conselho, e eles é que 133 

irão encaminhar para o Plenário e o Plenário votará. Falou que a idéia, em 134 

seguida, é fazer um debate livre sobre essas questões. O Sr. Ney Piacentini 135 

(Região Sudeste) cumprimentou a todos e iniciou seu discurso parabenizando 136 
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seu colega, Sr. Oséas, por se dedicar a essa tarefa tão árdua que é discutir a 137 

questão da representatividade, pois aquele é um assunto espinhoso. Ressaltou 138 

que apesar de sua importância a questão não pode, de forma alguma, atropelar 139 

ou encobrir ações metas, diretrizes e objetivos que já foram traçados há dois 140 

anos e que não foi obtido retorno até agora. Lembrou que a Câmara Setorial de 141 

Teatro havia trabalhado arduamente, constituindo um relatório completo no 142 

final da sua primeira versão e havia sido entregue à Funarte. Elucidou que foi 143 

discutida toda a cadeia do teatro, da formação com diversos representantes e 144 

formulada uma lei para o teatro brasileiro, que do seu ponto de vista, pelo 145 

menos, é a coisa mais importante. Disse que foi feita uma coisa histórica dentro 146 

das artes cênicas no país que foi colocar uma emenda no orçamento da União 147 

e que teve conseqüência de 15 milhões. Mencionou que ela havia sido 148 

aprovada em 100 milhões na Comissão de Educação e Cultura do Senado, foi 149 

aprovada em 30 milhões no orçamento da União e foram liberados 15 com 150 

muita batalha de todos os presentes, de vindas à Brasília, de procurar tanto 151 

ministro quanto deputados, senadores, ir à casa de algumas pessoas para que 152 

isso saísse. Lembrou que foi feita uma reunião ali com mais de 120 entidades, 153 

movimentos e fóruns do país.  Lembrou, também, que na medida em que isso 154 

vai para dentro do Conselho Nacional de Política Cultural a sensação é que 155 

isso se arrefece, que isso perde nitidez, perde substância, perde importância. 156 

Mencionou o fato de que pela primeira vez o teatro foi motivo de editorial da 157 

Folha do estado de São Paulo, do Globo, do JB, do Correio Braziliense, que 158 

existem dois projetos para o teatro nacional hoje e um deles é proposto pela 159 

PTR e pela PTI de São Paulo e o outro proposto pela Câmara Setorial 160 

Redemoinho e Cooperativa, com algumas diferenças. Argumentou que o fato é 161 

que o teatro tem um projeto de lei para o país e o governo não responde, o 162 

ministro não responde, o presidente da Funarte não respondia, ninguém 163 

responde. Explicou que a sociedade civil tem uma proposta clara, objetiva, que 164 

está sendo discutida na Comissão de Cultura do Senado Federal, na Comissão 165 

de Educação e Cultura da Assembléia, na Câmara dos Deputados, e foi 166 

discutida amplamente com a Funarte e que, mesmo assim, o governo não 167 

responde. Ressaltou que estão no sexto ano do governo Lula, um governo de 168 

maioria, de popularidade quase que restrita no país e que tem autoridade para 169 

implantar programas públicos. Falou que se a função das Câmaras Setoriais é 170 
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a implantação de políticas públicas, acha que a Câmara tem muito com o que 171 

contribuir. Disse que é obrigação do governo, nesse momento, fazer uma 172 

proposta que una o incentivo fiscal ao fundo público. Perguntou sobre a 173 

proposta de reformulação da Lei Rouanet e sobre a proposta de abertura do 174 

fundo público. Relatou que percebe que avançam numa velocidade que o 175 

governo não acompanha. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) disse 176 

que os relatórios das Câmaras não estão atualizados e que os últimos 177 

relatórios haviam sido terminados em novembro de 2006 e, mesmo assim, não 178 

estavam lá. Explicou que havia sido prometido que sairiam as primeiras 179 

revistas com esses relatórios e não saiu. Mencionou que o governo, CNPC, 180 

Câmara ou colegiado Setorial tem um grande passo que é colocar aquilo para 181 

frente, tirar dos arquivos da Funarte e colocar para frente esse trabalho e que 182 

aquilo já havia sido dito em reuniões anteriores do Conselho Nacional de 183 

Política Cultural. Disse que não gostaria que após passar dois anos viajando ao 184 

Rio ou a Brasília, elaborando relatório, isso ficasse engavetado. Elucidou que 185 

os relatórios das Câmaras, junto com os relatórios da Conferência Nacional de 186 

Cultura vão subsidiar o Conselho Nacional de Política Cultural, vão para o 187 

Conselho Nacional de Política Cultural para este elaborar o Plano Nacional de 188 

Cultura. Solicitou ao Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) que leve ao conhecimento dos 189 

conselheiros os relatórios que foram elaborados na Câmara até para eles 190 

entenderem o que foi elaborado em 2005, todo esse documento, um 191 

calhamaço de quase 500 páginas, em 2006 outro relatório grande unindo todas 192 

as Câmaras em assuntos que diziam respeito a todas elas. Ressaltou que os 193 

membros do Conselho têm que ter acesso a esses relatórios já que não está 194 

no site do MINC para eles baixarem e lerem. Disse que tem o e-mail dos 195 

conselheiros e vai enviar a lei do teatro para todos, um por um. O Sr. Gustavo 196 

Vidigal (CNPC) esclareceu que Com relação ao relatório das Câmaras tiveram, 197 

realmente, um problema de acesso a tudo que foi produzido e que o diálogo 198 

com a Funarte está mudando. Mencionou que vê quatro pautas fundamentais 199 

que os presentes precisam participar e que já foram apresentadas ao 200 

Conselho: a proposta de nova Lei Rouanet já foi apresentada na última reunião 201 

do Conselho Nacional de Política Cultural; a nova lei do direito autoral já foi 202 

apresentada também; o programa Mais Cultura e Plano Nacional de Cultura. O 203 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) disse que o governo não apresenta a 204 
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proposta de fundo público. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) explicou que a 205 

proposta já havia sido apresentada. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) 206 

questionou ao Sr. Gustavo onde estava o fundo público e que o fundo público é 207 

o eixo central da nova Lei Rouanet, mas a lei não estava ali. O Sr. Oséas 208 

Borba Neto (Região Nordeste) respondeu que ela não havia sido dada nem aos 209 

membros do Conselho. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) disse que a lei está 210 

sendo apresentada, que já tinha sido apresentada no Rio de Janeiro e na 211 

Bahia. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro) ressaltou que a lei 212 

não havia sido apresentada, mas sim o plano, a idéia. O Sr. Gustavo Vidigal 213 

(CNPC) explicou que a lei não foi apresentada porque tem uma divergência 214 

com o planejamento, justamente no fundo e que a Lei Rouanet não é 215 

contingenciável, o fundo é. Falou que há divergência, mas que estão discutindo 216 

com a sociedade todos os elementos que integram o projeto de lei. Elucidou 217 

que assim que a lei for superada isso será negociado direto com o presidente. 218 

Ressaltou que o espírito da lei todo já está sendo apresentado, a reformulação, 219 

os fundos Setoriais todos, isso já está presente e já está disponível e que o 220 

diálogo cultural é exatamente isso, é uma iniciativa que o ministro tomou de ir 221 

ampliando, divulgando e na medida em que vai divulgando, vai agregando 222 

força política para dar a musculatura necessária para aprovar o projeto. Disse 223 

que sabe que não vai ser fácil, pois dentro do governo, já há uma resistência 224 

muito grande. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) argumentou que talvez a 225 

resistência maior esteja dentro do governo. A Srª Andréa Alves (Cadeia 226 

Produtiva do Teatro) mencionou que quando começaram a trabalhar na 227 

Câmara Setorial tiveram um trabalho intenso, produziram muito conteúdo e, 228 

realmente, cansa quando voltam e vêem que têm que começar, praticamente, 229 

do zero, porque as coisas se perdem, as informações se perdem. Disse que o 230 

que o Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) está dizendo é que fora da Câmara 231 

Setorial, nesse tempo que ficaram sem se encontrar, produziram muita coisa, 232 

mesmo sem o apoio do governo, custeando passagem, despesas, vieram a 233 

Brasília, batalhamos e conseguimos muita coisa por iniciativa do setor. 234 

Ressaltou que a questão da representatividade tem que ser discutida com 235 

relação ao Plano Nacional de Cultura que é uma questão objetiva que se tem 236 

que votar com relação a essa representação regional ou estadual, mas que ela 237 

tem que ser paralela a um outro ponto de pauta prático e que está aí no dia-a-238 
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dia do setor. Esclareceu que as leis que foram propostas na Comissão de 239 

Educação e Cultura, hoje, sofreram uma reelaboração, já estão sendo 240 

discutidas. Disse que seria muito bom se conseguissem incluir isso como pauta 241 

na Câmara Setorial. Mencionou que já ouviam há seis anos esse discurso da 242 

modificação da lei e que existia uma expectativa frustrada do segmento cultural 243 

porque achavam que isso estava vindo num ritmo mais acelerado, agora que o 244 

Ministro Juca Ferreira está apresentando. Ressaltou que para tentar objetivar, 245 

que se encaminhe a questão da votação com relação à representatividade e 246 

inclua na pauta esse assunto prático e objetivo que está ocorrendo na 247 

Comissão de Cultura do Senado e que possam discutir sobre isso. O Sr. 248 

Gustavo Bartollozi (Região Sudeste) disse que acha importante que a Câmara 249 

Setorial de Teatro coloque como prioridade o prêmio de fomento ao teatro 250 

brasileiro. Falou que o governo traz algumas pautas para conversarem, mas a 251 

pauta há anos já foi colocada. Explicou que há conceitos claros de 252 

descentralização de verba e que toda a proposta do prêmio de fomento ao 253 

teatro brasileiro, inclui esse norte de descentralização da verba, de construção 254 

de uma estruturação do teatro brasileiro sem exclusão de nenhuma região do 255 

país. Elucidou que isso havia sido conversado durante anos e que antes de ir 256 

para o legislativo nacional, antes de vir para o executivo, antes de ser 257 

apresentado para a Funarte, fizeram uma caminhada imensa, com o Brasil 258 

inteiro, em todas as bases e que todos sabem do prêmio de fomento ao teatro 259 

brasileiro. Ressaltou que havia a necessidade de um encaminhamento objetivo, 260 

que a pauta da Câmara Setorial fosse incorporada à pauta do Conselho, ou na 261 

do MINC. Disse que deveriam ir logo para a questão da constituição dos 262 

colegiados Setoriais, do regimento interno e entrar nas deliberações no que diz 263 

respeito ao prêmio de fomento ao teatro brasileiro entrar na pauta do ministério 264 

e encaminhamento para a efetuação disso. Concluiu dizendo que sua proposta 265 

era avançar no que diz respeito ao regimento interno, do formato dos 266 

colegiados Setoriais, e no que diz respeito ao prêmio de fomento ao teatro 267 

brasileiro e encaminhar e pauta do ministério sobre essa demanda da Câmara 268 

Setorial que já faz bastante tempo, já está consensuada. O Sr. Aluízio 269 

Estanislau (Região Sul) falou que dá razão ao que o Sr. Ney Piacentini (Região 270 

Sudeste) disse, pois estão há muito tempo nessa luta na política do teatro 271 

brasileiro. Mencionou que sempre estão num recomeço da luta do teatro por 272 
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um patamar mais digno dentro da política cultural brasileira. A Câmara que 273 

discutisse a parte prática. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro) 274 

argumentou que sente que estão andando em círculos, falando todo mundo a 275 

mesma coisa e que era melhor votar a pauta. O Sr. Ney Piacentini (Região 276 

Sudeste) ressaltou que se o governo não fizer, eles mesmos vão fazer algo. 277 

Disse que no dia seguinte haveria um encontro com a Comissão de Educação 278 

e Cultura do Senado para entrarem com a emenda novamente. Enfatizou que é 279 

uma pena que o governo sempre busca quem não está ao lado dele. Ressaltou 280 

que devem votar a representação, retomar o fôlego, a força, a lutar novamente 281 

pela emenda que conseguiram, retomar a função do programa de fomento, da 282 

questão do Senado Federal, avançar. Mencionou que a Colômbia e a Argentina 283 

têm uma lei do teatro e que o Brasil que tem mais de cinco mil municípios e 284 

tem teatro em mais de dois mil não tem um programa para as artes cênicas. A 285 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal) disse que todas as sugestões, as 286 

questões e críticas que estão sendo apontadas são procedentes. Lembrou que 287 

as Câmaras Setoriais nesse governo por outro lado tiveram uma prioridade até 288 

mesmo quando a verba foi contingenciada e que o repasse de recursos da 289 

Secretaria de Políticas Culturais quando passou para a Funarte foi garantido. 290 

Falou que concorda que tem um acúmulo muito grande de produção, de 291 

conteúdo, que norteiam uma política bastante consistente no campo da 292 

formação, de capacitação, de fomento, de tudo que foi elaborado. Explicou que 293 

o ministério está preocupado e que, de alguma forma, isso está no Plano 294 

Nacional de Cultura. Expôs que, num primeiro momento, para aproveitarem o 295 

dia poderiam repensar esse regimento, o formato, o colegiado, a 296 

representatividade e depois, talvez, discutir essa questão do prêmio que parece 297 

ser a questão principal que foi pontuada. Elucidou que pelo fato de essa 298 

Câmara estar ligada ao Conselho como um colegiado, ela vai tomar um papel 299 

mais importante e vai dar um andamento mais rápido do que todos estão 300 

esperando. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) disse o que tinham pensado de 301 

pauta para hoje, era na parte da manhã fazer uma avaliação geral e na parte 302 

da tarde discutir o plano nacional tendo em vista o Plano Nacional do Teatro, 303 

mas que a pauta é livre como foi no dia anterior com o pessoal da dança. O Sr. 304 

Oséas Borba Neto (Região Nordeste) sugeriu aos colegas que lessem todo o 305 

texto que está no regimento sobre o colegiado Setorial, as alterações, pois 306 
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algumas foram alteradas em relação à forma. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia 307 

Nacional do Teatro) falou que precisam ser objetivos. Mencionou a importância 308 

de uma transversalidade nas artes, de um diálogo entre as diversas 309 

linguagens. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) disse que já existe essa 310 

proposta, que não é nada novo. A Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do 311 

Teatro) colocou que há um problema sério que precisa ser levado em 312 

consideração que é a questão de não terem ninguém dentro do governo para 313 

representá-los e que isso é muito necessário para as coisas se concretizarem. 314 

O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) disse que se pode fazer uma recomendação 315 

colocando as preocupações com relação à Funarte. Lembrou que a Funarte vai 316 

passar por um processo de renovação e que precisa estar atenta a tudo isso 317 

que está sendo colocado. A Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal) falou 318 

que gostaria de somar a essa questão que o Sr. Márcio Meirelles (Cadeia 319 

Nacional do Teatro) levantou sobre a transversalidade e dizer que há muito 320 

tempo eles vem se debruçando sobre essa sistematização.  Lembrou que 321 

estão construindo políticas com a saúde, direitos humanos, mulheres, justiça e, 322 

cada vez mais, estão usando bem essa transversalidade das áreas, não só 323 

entre as artes, entre as linguagens, mas também das áreas que estamos 324 

trabalhando no governo. A Srª Suely Rodrigues (Região Norte) mencionou que 325 

gostaria muito de sair dali sabendo quais são os encaminhamentos reais para 326 

que possam apresentar para os outros estados, porque lá sentem uma grande 327 

dificuldade. Lembrou que os estados têm um fórum de discussão online em 328 

que se discutem várias dessas questões, mas algumas delas não chegam até 329 

eles. Disse que não teve conhecimento dessa reunião e da pauta com 330 

antecedência. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) perguntou se achavam 331 

interessante ouvir a apresentação do Plano Nacional e da reformulação da Lei 332 

Rouanet. Solicitou para fazer uma breve introdução sobre a questão do 333 

regimento interno do Conselho Nacional de Política Cultural. Explicou que uma 334 

parte dele faz parte do decreto presidencial que os presentes têm em mãos. 335 

Elucidou que a primeira parte, até o artigo nove, é o decreto presidencial e que 336 

já foi feita uma proposta de alteração do decreto presidencial, que foi 337 

encaminhada para a Casa Civil. Falou que o regimento interno que vão discutir 338 

agora trata do funcionamento do Conselho e que dentro do Conselho há grupo 339 

de trabalho, comissão temática, que são estruturas, ligadas ao plenário. 340 
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Explicou que quando o plenário tem um questionamento, algum problema ou 341 

quer aprofundar algum assunto, ele monta um grupo de trabalho ou comissão 342 

temática. Disse, também, que foi montado um grupo de trabalho para tratar do 343 

funcionamento dos colegiados Setoriais. Mencionou que, principalmente, os 344 

artigos 10, 9, toda a seção III, que está depois do artigo 8 tratam dos 345 

colegiados Setoriais. Pediu que o Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) 346 

desse continuidade à explanação. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) 347 

esclareceu que havia mudado a numeração e que o artigo 9 é, na verdade, o 348 

artigo 8. Disse que leria os artigos e suas alterações. Explicou que a única 349 

alteração que havia sido sugerida pelo grupo de trabalho tinha sido incluir o 350 

CNPC após a expressão fornecer subsídios e dividir o texto anterior em dois 351 

incisos, I e II. Expôs que as demais alterações tinham sido as seguintes: no 352 

inciso II, a alteração foi ao final, após diversidade cultural, em que foi colocada 353 

a palavra “irregional”; no inciso III, a alteração foi substituir “realizar” por “propor 354 

e acompanhar”, no início; no inciso IV, a alteração é substituir “propor” por 355 

“promover”; no inciso V, não houve alteração; no inciso VI, a alteração é incluir 356 

a expressão “estimular a integração de” e suprimir a frase “envolver a 357 

sociedade e suas instituições na integração de ações”, substituindo-a por 358 

“otimizar e aplicação de”; no inciso VII, substituir “fomentar” por “estimular” e 359 

suprimir “em especial atinentes ao setor”; no inciso VIII, a sugestão foi suprimi-360 

lo integralmente; no inciso IX, a mudança é suprimir “o Plenário” e ampliar para 361 

Conselho. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro) disse que para o 362 

inciso X havia feito uma mudança que é “propor parâmetros para a formulação 363 

de editais públicos e de políticas de fomento ao setor afim e para a avaliação 364 

da execução dos diversos mecanismos de incentivo cultural”. Mencionou que 365 

no inciso XI tirar-se-ia o Pleno e ficaria “auxiliar o CNPC em matérias relativas 366 

aos setores concernentes, respondendo às demandas do Plenário”. O Sr. 367 

Oséas Borba Neto (Região Nordeste) citou que no inciso XII a alteração é 368 

substituir a expressão “concorrer para” por “incentivar”. Disse também que o 369 

inciso XIII foi mantido e que no XIV, a mudança foi substituir Plenário por 370 

CNPC. Explicou que no artigo 10, a expressão “desde que dotados de notório 371 

saber” será trocada por “de reconhecida atuação nos setores atinentes”. 372 

Elucidou que o nome tripartite havia sido retirado, porque iria inchar demais e 373 

tornaria o trabalho difícil, pois os representantes estaduais, paritários, teriam 374 
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que ter igualmente do governo e dos indicados. Disse que no inciso I não havia 375 

mudado nada. Expôs que no inciso II não tinham chegado a um acordo e que 376 

as duas propostas para esse inciso são: uma seria cada estado com seus 377 

fóruns organizados elegeria seus representantes e esses elegeriam seus 378 

representantes regionais; a outra proposta seria como é hoje, os fóruns 379 

estaduais organizados elegeriam seus representantes e esses teriam cadeira 380 

no colegiado. Elucidou que as duas terão os fóruns organizados e que a 381 

diferença é que em uma, por exemplo, os representantes na região Nordeste, 382 

na região Sudeste, elegeria uma pessoa para representar aquela região no 383 

colegiado Setorial; a outra, que foi sua proposta, seria como é hoje, ou seja, 384 

aqueles estados que têm fóruns organizados teriam cadeiras dentro do 385 

colegiado Setorial. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro) relatou 386 

que se for como é agora, somente os estados que têm fóruns organizados 387 

terem representantes, correm o risco de manter sempre esse número de 388 

representantes e se for o contrário, como é, por exemplo, o fórum de 389 

secretários, cada estado tem seu secretário ou dirigente cultural e tem um 390 

representante regional. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) esclareceu 391 

que as duas propostas têm que ter organização estadual e que a diferença é 392 

que em uma esses representantes estaduais vão ter que eleger um único 393 

representante. Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul) pontuou que, desse modo, 394 

os estados interessados serão obrigados a fazerem seus fóruns serão 395 

animados a formação do fórum. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) 396 

ressaltou que essas eram as duas propostas que tinham ficado para ser 397 

definidas e que tinha defendido a proposta que é hoje na Câmara Setorial, que 398 

é estadual com aqueles fóruns que estão organizados. O Sr. Márcio Meirelles 399 

(Cadeia Nacional do Teatro) explicou que durante a organização do fórum na 400 

Bahia foi uma sorte, pois no momento em que surgiu as questões das Câmaras 401 

Setoriais já existia uma articulação do pessoal do teatro em relação a dois 402 

problemas legais que era o sindicato e uma questão com a fundação cultural e 403 

que a questão da Câmara foi mais um assunto e entrou em um terreno fértil. 404 

Disse que o problema continuou sendo, mesmo já tendo sido articulado, a 405 

questão da representação do interior e, como isso não é uma coisa oficial, não 406 

foi possível trazer os representantes do interior para discutir, pois a Bahia é 407 

muito grande, são 417 municípios em uma área muito extensa, é muito difícil o 408 
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interior participar desse negócio. Elucidou que, no caso da Bahia agora, está-409 

se organizando também a Câmara Setorial ligada ao Conselho Estadual de 410 

Cultura e está-se articulando bastante com o interior. A Srª Ana Lúcia Pardo 411 

(Poder Público Federal) sugeriu que os conselheiros colocassem para os 412 

estados, para os gestores locais, a questão do sistema nacional de cultura, a 413 

importância das conferências e dos planos e da criação de Câmaras Setoriais 414 

também no âmbito do município, pois, dessa forma, será possível ter uma 415 

representatividade, uma política para esses segmentos que vão dialogar em 416 

rede, de uma forma sistêmica. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) manifestou que 417 

essa questão é um dilema que essa organização da cultura terá que ser 418 

enfrentado no caso da composição da Câmara. Expôs que o pessoal da dança 419 

no dia anterior havia se questionado por que os estados não ajudam a custear 420 

para ajudar a não ficar tão oneroso e que a resposta tinha vindo do próprio 421 

Plenário: há estados em que o secretário ignora a cultura, não vai pagar. 422 

Ressaltou que, infelizmente, não se pode depender das secretarias estaduais. 423 

O Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste) salientou que também não se pode 424 

perder uma perspectiva processual e que isso é uma questão muito complexa 425 

para se conseguir ter uma proposição, inclusive de resolução, imediata. 426 

Sugeriu que se fizesse uma observação, inclusive escrita sobre isso, de que é 427 

preciso avançar. A Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal) falou que no 428 

dia anterior tinha sido apresentada como proposta também que a 429 

videoconferência se mostrou um mecanismo importante para eles e que o Sr. 430 

Gustavo Vidigal (CNPC) levantou a importância do fórum dos secretários, dos 431 

municípios. Disse que a outra proposta que fizeram é que na reunião dos 432 

colegiados Setoriais tivessem outros ministérios, dessa forma, não é 433 

necessário remeter tudo para o Plenário do Conselho. Já se pode transformar o 434 

Plenário do colegiado Setorial num momento de articulação com os outros 435 

ministérios. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) pediu que retornassem 436 

ao regimento. Disse que os parágrafos 1°, 2° e o 3° tinham sido mantidos e que 437 

o 4° havia sido suprimido. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro) 438 

ressaltou que ao final do 4° tem uma frase que é interessante: procurando 439 

manter o equilíbrio das regiões e dos segmentos pertinentes ao setor. Acha 440 

que essa indicação do ministério de pessoas pode fazer esse equilíbrio. O Sr. 441 

Oséas Borba Neto (Região Nordeste) disse que sua proposta é que no tripartite 442 
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os colegiados Setoriais serão paritários, tiraria o item III, mas colocaria no item 443 

I o seguinte: representantes do Poder Público escolhidos dentre técnicos e 444 

especialistas que integram a administração direta ou indireta do Ministério da 445 

Cultura e indicados pelos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais 446 

relacionados ao setor artístico, procurando manter o equilíbrio das regiões e 447 

dos segmentos pertinentes ao setor, ou seja, o governo indicaria não só os 448 

técnicos. O Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste) falou que entendia o que o 449 

Sr. Oséas Borba colocou, mas que achava que deveriam incluir o III. O Sr. 450 

Oséas Borba Neto (Região Nordeste) concordou em manter o III, mas 451 

colocando que o III e o I não podem exceder 50% de cada um. O Sr. Márcio 452 

Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro) disse que a sociedade civil terá um limite 453 

que é o número dos estados. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) 454 

expôs que a redação, então, ficaria da seguinte forma: um representante da 455 

sociedade civil organizada de cada estado, um representante da sociedade civil 456 

organizada de cada estado, escolhidos por indicação dos fóruns Setoriais. Sr. 457 

Aluízio Estanislau (Região Sul) colocou como proposta de encaminhamento 458 

para o Sr. Gustavo que 60% presente do colegiado signifique 60% do todo. O 459 

Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste) disse que, no início, colocaram que o 460 

prêmio de fomento ao teatro foi tirado como uma prioridade da Câmara e que o 461 

governo não deu encaminhamento a essa prioridade e que já tem um processo 462 

percorrido no Legislativo, que é uma articulação já caminhada. O Sr. Ney 463 

Piacentini (Região Sudeste) esclareceu que o que está no Senado não é a lei 464 

deles, é a do Redemoinho e que a lei do Redemoinho é uma evolução daquela 465 

lei. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) elucidou que não há diferenças 466 

substanciais nas duas propostas, se separar em duas vertentes uma é 467 

incentivo fiscal e a outra proposta não inclui o incentivo fiscal que acha que a 468 

Lei Rouanet já dá conta disso e propõe um programa em escala nacional de 469 

fundo público. Disse que o Senado está tentando resolver essa equação por 470 

meio da relatoria da Senadora Rosalba do Rio Grande do Norte e que o Sr. 471 

Júlio Linhares está a par disso. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) questionou se foi 472 

o governo que tinha ficado de encaminhar a proposta. O Sr. Ney Piacentini 473 

(Região Sudeste) esclareceu o que aconteceu é que tinham deixado na 474 

Funarte com a expectativa de que as Câmaras fossem continuar, mas as 475 

Câmaras pararam e a única coisa que conseguiram levar a diante das 476 
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Câmaras foi a emenda deles, porque agiram como representantes do setor em 477 

cada estado, fizeram um outro tipo de pressão independente da Câmara e isso 478 

se perdeu no tempo e no espaço. O Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste) 479 

mencionou que isso havia sido articulação da sociedade civil e que sobre o 480 

prêmio, tiveram um debate nacional que tinha sido exaustivo. Todos os estados 481 

do Norte ao Rio Grande do Sul, todos os estados da Federação participaram 482 

da construção formulação, redação da proposta de prêmio de fomento ao 483 

teatro brasileiro. Acha que nesse sentido têm um encaminhamento objetivo. O 484 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) pontuou que não receberam nada. A Srª Andréa 485 

Alves (Cadeia Produtiva do Teatro) esclareceu que a demanda que gerou essa 486 

lei geral do teatro foi exatamente porque o prêmio não atendia totalmente os 487 

produtores dependentes, por isso têm-se duas propostas hoje e acha que isso 488 

já foi percorrido. Disse que é necessário analisar o que teremos que fazer 489 

porque já existe o prêmio proposto, já existe a lei geral do teatro e existe uma 490 

discussão. Acha que precisam decidir se vão se juntar, reunir-se para discutir 491 

isso na comissão ou se vão pegar esses documentos e na próxima reunião da 492 

Câmara discutir melhor. Falou que devem dar um encaminhamento para isso 493 

porque não têm hoje a lei geral. O Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região 494 

Sudeste) disse que tem no Senado é a lei da PTR e a lei do Redemoinho que 495 

não é a deles. Depois de discutirem dias sobre isso, um dos detalhes que 496 

mudaram foi que o Redemoinho tinha colocado valores completamente 497 

arbitrários. Disse que foi feita uma tabela para isso e que devem encaminhar à 498 

Senadora Rosalba o que é a lei deles, para que ela junte e veja a diferença das 499 

três. Sr. Aluízio Estanislau (Região Sul) acha que cometeram um erro grave, 500 

pois em vez de se reunirem para fazerem uma proposta, cada segmento fez 501 

uma e que o resultado tinha sido a divisão entre eles. Disse que havia duas ou 502 

três propostas no Senado e disso tudo parece que vão fazer uma. Perguntou 503 

se esse pré-projeto irá para as mãos deles ou terão que engoli-lo como está. O 504 

Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) mencionou que ninguém pode esconder 505 

que são duas propostas divergentes. Convidou a todos ir á Câmara no dia 506 

seguinte para se encontrarem com o Sr. Júlio Linhares. Vão convocar uma 507 

nova audiência pública. Elucidou que a Câmara havia pedido essa audiência 508 

para saber como está esse projeto. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do 509 

Teatro) ressaltou que o Plano Nacional de Cultura será encaminhado e valerá 510 
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por dez anos. Falou que dentro desse plano nacional existem os planos 511 

específicos, o plano nacional de teatro. Disse que gostaria muito de saber em 512 

que pé isso anda. Mencionou que a diretoria de teatro da Funarte não fez o 513 

dever de casa e, por isso, está tudo disperso. O Sr. Gustavo Bartollozi (Região 514 

Sudeste) expôs que já está sistematizado. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) falou 515 

que é necessário deixar bem claro qual é a estratégia que vão querer fazer 516 

para emplacar e ter força no Senado. Disse que se pode tentar fazer um plano 517 

que agregue todas as contribuições que foram feitas e também tentar 518 

incorporar novos elementos, como o questionamento que o Sr. Márcio fez 519 

sobre a interação das linguagens. Elucidou que com uma agenda conjunta do 520 

colegiado Setorial no ministério, é possível fazer isso no ano que vem, ter uma 521 

equipe de relatoria e no fim do ano que vem encaminhar um projeto de lei para 522 

o congresso, assim como o plano nacional de livro e leitura fez. Lembrou que o 523 

que há de novo nesses dois anos são as diretrizes gerais do plano nacional, foi 524 

esse documento que foi elaborado ao longo do ano passado. Pediu que 525 

peguem esse material que foi produzido e comparem com o material do plano 526 

para na próxima reunião terem isso como foco. Sugeriu que a pauta da próxima 527 

reunião fosse a constituição do plano nacional do teatro. Pediu que o Sr. Oséas 528 

Borba Neto (Região Nordeste) junto todo o material que foi feito até agora e 529 

mande para todos por e-mail e que se construa um documento uníssono. Disse 530 

que quem vai tocar isso, da parte do governo vai ser a FUNARTE, a diretoria, 531 

sob a orientação do Conselho Nacional, que é ligado à secretaria executiva. O 532 

plenário também deve fazer uma leitura. A idéia é na próxima reunião começar 533 

a casar os dois documentos. Acha que no caso do plano nacional seria o 534 

momento, para rediscutir com todo o segmento cultural. Sugeriu que na reunião 535 

se faça união de texto e de calendário estratégico de aprovação. A Srª Andréa 536 

Alves (Cadeia Produtiva do Teatro) disse que voltaria um pouco na questão da 537 

lei e que iria fazer uma proposta. Explicou que chegaram à conclusão, na 538 

produção independente, que o prêmio e a lei que estão apresentando eram 539 

complementares e não eram excludentes. Lembrou que quando negociaram, 540 

os dois pontos de divergência fundamentais entre eles eram um, o incentivo 541 

fiscal que o Redemoinho era radicalmente contra e não conseguiram avançar 542 

nessa questão, e o segundo, que tem a ver com o que está sendo falado que é 543 

a criação de uma secretaria nacional do teatro, que no seu ponto de vista é 544 
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uma questão fundamental, porque ficaram sem representação política. Sugeriu 545 

que discutam essas questões, pois acha que isso vai facilitar as propostas que 546 

saírem daqui, uma vez que terão a quem recorrer especificamente de suas 547 

áreas. Pediu que ficasse como encaminhamento mandar os documentos para 548 

a Câmara e para o Conselho. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) 549 

explicou que os documentos do primeiro ano da Câmara Setorial de 2005 estão 550 

inclusive disponíveis no grupo Câmara nacional de teatro e estão arquivados lá 551 

para serem baixados. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) argumentou que 552 

já apresentaram a proposta à PTR e não obtiveram resposta. Disse que um 553 

ano depois a PTR foi com um projeto absolutamente diferente junto ao Senado 554 

e não os convocaram. O Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste) disse que 555 

ainda não foi dado encaminhamento para a pergunta inicial que era sobre o 556 

prêmio de fomento ao teatro brasileiro. O Sr. Oséas Borba Neto (Região 557 

Nordeste) questionou qual é a instância de discussão do teatro dentro do 558 

Ministério da Cultura. Falou que foi feito um projeto pelo colegiado Setorial, 559 

com representantes de todos os estados e que não era só da PTR e da 560 

Cooperativa Paulista de Teatro. Foi feito um projeto para o Brasil inteiro, que foi 561 

colocado em votação e foi aprovado por maioria na Câmara de teatro em 2006. 562 

Argumentou que o ministério tem por obrigação pegar esse projeto e defender. 563 

O Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste) questionou como o ministério se 564 

posiciona. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro) disse que o 565 

ministério já havia se posicionado, que a FUNARTE não construiu as políticas 566 

públicas durante esses anos. Expôs que estão ali para propor de novo e ser 567 

ouvido . O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) acha que eles têm que ser mais 568 

radicais, têm que pegar o projeto e ir à Senadora Rosalba e dizer que o projeto 569 

já foi entregue. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro) mencionou 570 

que ou abrem mão de suas identidades particulares e se agregam a uma 571 

identidade maior, que é do colegiado ou vão ficar ali dentro fazendo assembléia 572 

com partidos, cada um com um partido. Isso foi falado desde a primeira 573 

reunião, da pré-reunião da Câmara Setorial. Acha que o partido deles deve ser 574 

um, o partido do teatro, que devem ter um interesse maior e não individual. O 575 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) expôs que há duas questões diferentes sendo 576 

discutidas e que uma é o planejamento de curto, médio e longo prazos que irão 577 

fazer na próxima reunião e outra questão é a negociação de três propostas 578 



 19/42 

diferentes. Propôs que façam a negociação na Câmara Setorial e encaminhem 579 

uma proposta para o Congresso Nacional vindo da Câmara. Se essa 580 

negociação não for feita aqui ela será feita lá no Senado. Disse que é 581 

necessário decidir qual é a melhor estratégia, fazer essa negociação aqui ou 582 

fazer lá. A Srª Marley Caprara (Região Sul) lembrou que o Sr. Oséas Borba já 583 

havia entregado o documento nas mãos do Sr. Júlio e que talvez não tivesse 584 

chegado a lugar nenhum. O Sr. Gustavo Bartollozi (Região Sudeste) 585 

questionou sobre o encaminhamento da Câmara para o prêmio. O Sr. Ney 586 

Piacentini (Região Sudeste) disse que ou dizem adeus para o plano nacional 587 

de cultura que está sendo falado, não vão ser enquadradas as diretrizes deles, 588 

metas nesse plano nacional, é uma proposta que se pode fazer ou será 589 

precioso recuar, como é a proposta do Sr. Márcio. A Srª Ana Lúcia Pardo 590 

(Poder Público Federal) sugeriu que se revisse a questão do plano e tentasse 591 

tirar dali um único projeto a tramitar dentro do Senado. Se a categoria estiver 592 

dividida o ministério não vai ter força para ficar brigando por um prêmio que 593 

nem na categoria espelha consenso. A Srª Joana Abreu (Região Centro-oeste) 594 

pediu para voltar a proposta do Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) de irem ao 595 

Senado no dia seguinte e acha fundamental darem esse encaminhamento. 596 

Mencionou que sabem que agora precisam articular a posição da Câmara 597 

Setorial de uma maneira que seja mais eficiente para fazer passar uma lei de 598 

fomento mais consistente, porque todos esses atores estão negociando lá 599 

dentro. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro) disse que o que não 600 

podem fazer é esquecer a construção do plano. Pode-se fazer o 601 

encaminhamento e ao mesmo tempo enquadrar ou reformular o que já foi 602 

proposto como diretriz no formato do plano. São duas coisas que também não 603 

são conflitantes, nem são excludentes. São duas coisas que têm que ser feitas 604 

simultaneamente. Acha que são dois momentos que não se pode perder, nem 605 

perder o tempo dessa discussão no Senado, nem perder o tempo da 606 

elaboração do plano. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) disse que, 607 

salvo engano, o Congresso não pode gerar receita para o governo, então, tanto 608 

a lei do Redemoinho como a da Câmara têm que ser apresentadas pelo 609 

governo, porque todas as duas geram receita. Explicou que a lei da 610 

Redemoinho pode entrar muitas vezes no Congresso e como ela é igual a 611 

deles, ela tem que ser apresentada pelo governo federal, pelo Ministério da 612 
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Cultura. Acha que eles devem se focar no prêmio do teatro. Pode-se chamar a 613 

Redemoinho para tentar conversar e chegar a um acordo, mas o compromisso 614 

do governo federal tem que ser em apresentar a lei da Câmara. Sr. Aluízio 615 

Estanislau (Região Sul) argumentou que se der um projeto do ministério ou do 616 

gabinete do presidente, este é o que vai valer lá dentro, não só politicamente 617 

como de facilidade de orçamento, desde que parta do Executivo, que pode 618 

mexer em finanças muito mais que o Senado e a Câmara. O Sr. Gustavo 619 

Vidigal (CNPC) questionou se o prêmio é diferente desse trabalho que 620 

recupera tudo que foi feito nas Câmaras. O Sr. Oséas Borba Neto (Região 621 

Nordeste) disse que a lei é uma prioridade nesse quadro, uma etapa. O Sr. 622 

Gustavo Vidigal (CNPC) falou que mesmo que o Executivo queira entregar 623 

agora um projeto de lei, ele vai entrar num trâmite normal. Mesmo que se 624 

coloque prioridade, vai entrar na fila. Já tem um projeto de lei tramitando lá, que 625 

é esse da PTR. Mesma coisa no caso do Plano Nacional de Cultura. Tinha uma 626 

proposta de três deputados federais, o Ministério da Cultura está fazendo um 627 

substitutivo. Disse que o que se pode fazer é substitutivo ou fazer isso que está 628 

sendo feito que é negociar direto com os parlamentares. É preciso ter uma 629 

estratégia clara. A Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro) disse que 630 

essa lei já realizaram duas audiências públicas, já houve uma discussão em 631 

torno dela e ela foi criada por que não houve consenso com relação à proposta 632 

apresentada pela Câmara. Quando estava na Câmara Setorial, chegou-se a 633 

esse formato do prêmio e na divisão houve uma grande discussão em torno do 634 

assunto. A questão foi levada à PTR, para os produtores independentes, e a 635 

maioria não concordou. Por isso, surgiu uma segunda proposta que agora no 636 

Senado está tentando virar uma só, ouvindo as opiniões. Acha que a proposta 637 

mais interessante seria ir à comissão e sentar com a Senadora Rosalba e ver 638 

em que pé estão as coisas. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) falou que 639 

sua proposta é que o ministério defina se a Câmara Setorial é a instância 640 

máxima do teatro brasileiro ou não, porque na Câmara só entra quem participa 641 

de alguma entidade, de alguma associação, de algum sindicato, de algum 642 

movimento. A Srª Marley Caprara (Região Sul) disse que ali estavam todos os 643 

interessados em serem representados. Então, foi apresentado em nome do 644 

teatro brasileiro a lei de fomento ao teatro brasileiro e é essa que o ministério 645 

deve encaminhar, porque trabalharam vários anos para o ministério em nome 646 
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do Brasil. A Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal) pediu que o Sr. 647 

Oséas Borba encaminhe os documentos para todos. O outro encaminhamento 648 

é que o ministério possa se debruçar sobre os conteúdos, se posicione e veja 649 

qual é o tratamento que será dado pelo ministério. O Sr. Gustavo Vidigal 650 

(CNPC) expôs que o calendário das Câmaras, dos colegiados Setoriais, vai 651 

estar vinculado ao calendário do Conselho Nacional de Política Cultural. Na 652 

próxima reunião, a idéia é apresentar uma proposta de calendário para o ano 653 

inteiro, para as pessoas também se organizarem. O Sr. Antônio Carlos 654 

Bernardes (Região Sudeste) argumentou que o Redemoinho não acredita na 655 

Câmara Setorial e nunca aceitou como instância representativa. O Sr. Oséas 656 

Borba Neto (Região Nordeste) disse que perguntou se eles aceitavam a discutir 657 

e a resposta foi não. Argumentou que precisam ter uma lei que contemple o 658 

Brasil como um todo, pois, afinal, são representantes nacionais. Se sentarem 659 

para negociar, devem estar abertos. Disse que mais consenso do que isso, 660 

unanimidade é difícil, é impossível e que em nenhum lugar vão encontrar 100% 661 

de unanimidade. Explicou que vai encaminhar para os e-mails dos conselheiros 662 

cópia da lei do teatro para que esse assunto venha para o Conselho, que essa 663 

lei no Senado está sendo discutida desde o ano passado. O Sr. Gustavo 664 

Vidigal (CNPC) lembrou o trâmite de pegar 12 assinaturas. O Sr. Oséas Borba 665 

Neto (Região Nordeste) argumentou não haver problemas quanto a isso. Há 666 

um o grupo de discussão paralelo e é possível passar com o grupo pedindo 667 

apoio e encaminhar. Isso não é problema. Comentou que vai encaminhar a 668 

discussão para o CNPC para que tentem agilizá-la um pouco mais, porque não 669 

dá para esperar a próxima reunião da Câmara para saber qual é a posição do 670 

ministério e a partir daí os outros se movimentarem. Vai buscar o apoio dos 671 

demais conselheiros, fazer a moção, entregar ao Conselho para ver se agora 672 

em novembro conseguem isso. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) confirmou esse 673 

como outro encaminhamento. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) 674 

relatou que é para agilizar e, se por acaso, aqui surgir outro mais rápido, abre 675 

mão desse encaminhamento. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) fez a 676 

seguinte proposta: montar um grupo de trabalho composto por Câmara 677 

Setorial, a Câmara escolhe quem vai, Redemoinho, um representante para a 678 

PTR, PTS e PTI e o governo designar três representantes. O que esse grupo 679 

consensuar será definitivo, pelo menos enquanto for duradouro. Disse que está 680 
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colocando os pés no chão, enterrando-os na terra e fazendo uma proposta 681 

mais abrangente. Acha que o Sr. Ministro Juca Ferreira não vai aprovar uma 682 

proposta da Câmara Setorial sem anuência do setor dos produtores 683 

empresariais. A questão de enquadrar os propósitos no plano nacional de 684 

cultura reafirma que o compromisso não deve ser definitivo, nem absoluto, nem 685 

verdadeiro na íntegra, ele pode ser contestado. É apenas uma prática que tem 686 

feito como participante dessa instância toda e se sente habilitado a dar uma 687 

contribuição para fazer a Câmara avançar no sentido do Plano Nacional de 688 

Cultura. Essa é a proposta. Explicitou que se tiverem que ir tratar, ir lá tratar 689 

não só da prioridade número zero daquela Câmara e do teatro nacional hoje, 690 

que é uma lei nacional para o teatro, assim como a Argentina tem, a Colômbia 691 

tem no continente sul-americano, como a Espanha tem, como outros países 692 

têm, se não é só isso, que tentem manter essa prioridade e falem na formação 693 

do professor de teatro na escola fundamental, do ensino de literatura dramática 694 

no segundo grau para fazer uma formação de platéia mais conseqüente, que 695 

discutam o fundo nacional de cultura ou a Lei Rouanet e o que vai para os 696 

outros setores. Sugeriu que se leve para a discussão a contribuição de outros 697 

estados para um fórum cultural que extrapole o teatro. Isso já é uma segunda 698 

instância ou terceira da própria Câmara Setorial. A Srª Suely Rodrigues 699 

(Região Norte) argumentou que é preciso voltar à realidade da região Norte, 700 

porque já foi discutido tantas vezes, durante tanto tempo essas questões e 701 

tentaram superar tudo isso tendo um representante da Região Norte. São 702 

vários estados com grandes produções e crescendo. Talvez seja a região que 703 

mais cresça na questão da produção. Quando participaram das reuniões, das 704 

discussões das Câmaras, sempre foram votos vencidos na questão do projeto. 705 

Mas como participavam de um movimento, abriram mão de uma série de 706 

coisas em prol da realidade nacional. Lembrou que abriram mão das 707 

discussões a respeito das questões de percentuais, apesar de terem brigado 708 

muito, das questões de contratos profissionais que foi outra questão que no 709 

Norte não há essa dimensão como existe no Sudeste e no Sul e no Centro-710 

Oeste. Disse que as entidades representativas que trabalham no Norte foram 711 

reunidas e agora eles têm um representante da Região Norte. Argumentou que 712 

a discussão lá é o que é a Câmara. É uma reunião de representantes, de 713 

várias entidades e vários estados. Questionou se vão retroceder no processo. 714 
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Afirmou que não abre mão da Região Norte, principalmente, participar desse 715 

processo. Não abrirá mão para ter um representante da Câmara, que está 716 

representando o Brasil inteiro para ter uma representação de São Paulo, três 717 

do Rio de Janeiro. Aclarou que se pode conversar a respeito de leis, conversar 718 

a respeito de propostas, mas não admite que se retroaja no que tinha sido a 719 

proposta inicial das Câmara Setoriais. A Srª Maria Eliza relatou que deveria 720 

chegar a proposta de todas as entidades representativas como as que 721 

chegaram antes e ser abalizadas na Câmara Setorial, que foi instituída como 722 

canal legítimo e legal de representação da sociedade civil, o canal de 723 

interlocução junto ao ministério. Então, isso é uma inversão total. Existem hoje 724 

três propostas. Existem segmentos que não estão se sentindo contemplados. 725 

Questionou se a Câmara acha certo voltar a discutir isso e se a Câmara acha 726 

que não, que deve manter a resolução que foi tomada e dar encaminhamento, 727 

também é uma deliberação da Câmara. Agora, voltar atrás todo o processo, 728 

inclusive invertendo, a Câmara passar a compor com um único representante 729 

junto com outro de outras entidades, não acha que esteja certo. Acredita que 730 

nesse período todo da Câmara Setorial foram acumulados conhecimentos, 731 

informações e conteúdo suficiente para o Plano Nacional de Teatro. Essas 732 

informações estão aí. Falta apenas dar forma a esse conteúdo. Então, o que 733 

falta é dar forma. Expressou que teve a experiência de formatar, de participar 734 

coordenando o Plano Estadual do Ceará e também o Plano do Maranhão e 735 

sabe que esse é um processo que requer trabalho, mas um pequeno grupo de 736 

trabalho pode dar conta, porque é muito mais complexo juntar os 737 

conhecimentos e as informações que manifeste os desejos e as necessidades 738 

desse Brasil todo em termos de teatro. Isso, já foi feito com os encontros da 739 

Câmara Setorial de Teatro. O Sr. Márcio Meirelles (Cadeia Nacional do Teatro) 740 

mencionou ter receio dos absolutos, porque não tem certeza nenhuma, tem 741 

muitas dúvidas. Então, quando escuta “nós somos a representação do teatro 742 

brasileiro” sente-se mal. Disse que não representa lá Aracajú, não representa 743 

sequer Barreiras que é um município que fica no Oeste, muito mais perto de 744 

Brasília do que de Salvador. Então, acha que essa representatividade deles é 745 

relativa, não é absoluta, pois não somos donos da verdade do teatro brasileiro. 746 

Expôs que, por outro lado, para ele a prioridade absoluta do teatro brasileiro 747 

não é um prêmio, mas o plano nacional do teatro, que vai discutir inclusive a 748 
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questão do fomento a grupos, ou fomento da montagem, ou fomento da 749 

produção. Esclareceu que não está lá como secretário de cultura, mas como 750 

diretor do teatro, parte representativa do teatro baiano. Ressaltou que é preciso 751 

que fique muito claro também qual é o papel da Câmara Setorial de Teatro ou 752 

do colegiado Setorial de teatro. Se o ministério não fizer o que está sendo dito, 753 

eles vão fazer, são sociedade civil, são um órgão ligados ao Conselho Nacional 754 

de Cultural, ou seja, ao Ministério da Cultura, representando a sociedade civil 755 

para que haja a interlocução. Disse que está muito claro aqui quais são as 756 

atribuições deles: debater, analisar, promover diálogo, realizar estudos, propor 757 

pactos, incentivar a criação, estimular a integração, estimular a cooperação, 758 

subsidiar o Conselho, propor parâmetros, auxiliar o Conselho, incentivar a 759 

valorização das atividades, subsidiar o plenário, debater, emitir parecer. Sente 760 

que nada foi perda de tempo, que sempre estão ganhando alguma coisa. O Sr. 761 

Ney Piacentini (Região Sudeste) expressou que estão cumprindo muito bem a 762 

função deles. São uma Câmara, que tem proposta para a formação, para o 763 

fomento a produção, para a difusão, para a propagação por meio de 764 

propagação e para a memória. Conseguiram dar conta de quase 100% da 765 

cadeia. Ressaltou que, mesmo que o Sr. Márcio discorde,eles elegeram na 766 

Câmara que o principal ponto do teatro brasileiro hoje é o fomento à produção. 767 

Sem fomento a produção não adianta formar, porque se forma para o 768 

desemprego. Sem fomento a produção não tem memória dessa produção. Sem 769 

fomento a produção não tem difusão dessa produção. Como isso foi fartamente 770 

debatido, sem menosprezar as outras instâncias da cadeia, elegeram o 771 

fomento à produção, esse país nunca teve uma política clara para isso como 772 

prioridade. Mas ela não exclui as outras. Afirmou que a capacidade consultiva 773 

da Câmara chegou deliberativo no momento em que a Câmara também 774 

conseguiu um feito histórico, que foi liberar 15 milhões do orçamento da União. 775 

Conseguiram, pela primeira vez na história, um dinheiro razoável para o 776 

fomento à produção. Falou que quanto à questão que está sendo colocada ali, 777 

tem a sensação que o Ministro Juca vai ouvir a Câmara, vai ouvir o 778 

Redemoinho, mas não vai se reunir na casa dos integrantes da Câmara 779 

Setorial, nem vai se reunir na casa dos integrantes do Redemoinho, mas vai se 780 

reunir na casa dos atores do Rio de Janeiro, como já fez várias vezes. Ressalta 781 

que sua proposta ali é realista. Acha que o ministério não os ouve, ouve muito 782 
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mais o setor empresarial da indústria cultural. Há aqueles que concordam, há 783 

aqueles que discordam, há aqueles que vêem a indústria cultural como um 784 

fator positivo, gerador de empregos, há aqueles que não. Não é isso se está 785 

debatendo ali. Está-se debatendo que não há uma vontade política do ministro, 786 

ex-secretário, em confrontar com a indústria cultural do teatro brasileiro. 787 

Lembrou que a PTR tem 50 sócios e a cooperativa de teatro tem quatro mil 788 

sócios. A PTR é uma entidade das várias que fazem parte do coletivo de 789 

entidades do Rio de Janeiro. Questionou por que a opinião da PTR é 790 

majoritária. O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) falou que tem uma 791 

pergunta ao Plenário da Câmara e um esclarecimento. Primeiro, sobre o 792 

regimento que conversaram hoje tem colegiado Setorial, artigo 9, inciso X: 793 

propor a formulação de parâmetros para a realização de editais públicos e de 794 

políticas de fomento ao setor afim e para a avaliação da execução dos diversos 795 

mecanismos de incentivo cultural. Enfatizou que sua proposta e sua pergunta 796 

aos demais colegas é como representante dessa Câmara e membro do 797 

Conselho Nacional de Política Cultural é se amanhã começa a recolher 798 

assinaturas de 10 conselheiros para apresentar a lei do teatro nacional em 799 

regime de urgência agora em novembro ou não. Expressou que se for para 800 

apresentar, amanhã manda e-mail para os outros conselheiros, pega as 10 801 

assinaturas necessárias e entra em pauta o prêmio do teatro já agora em 802 

dezembro. Questionou-se sobre o inciso X, artigo 9, do regimento interno do 803 

Conselho Nacional de Políticas Culturais faz o encaminhamento dessa parte. O 804 

Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região Sudeste) argumentou que desde a hora 805 

que chegou estava preocupado com essa questão da representatividade, que 806 

embora ela termine em julho de 2009, acha que qualquer um pode depois de 807 

dois anos, três anos que estão ali, discutir se ainda são representativos dos 808 

fóruns ou não. Relatou que o Rio de Janeiro ainda tem uma situação um pouco 809 

diferente porque existem doze entidades, inclusive os secretários de todo o 810 

interior do Rio de Janeiro, que fazem parte da informal união das entidades 811 

Setoriais do Rio de Janeiro. As últimas reuniões foram para discutir a questão 812 

dos planos de cultura dos prováveis futuros candidatos a prefeitos. Mencionou 813 

que o que foi discutido e aprovado, foi aprovado ali, mas acho que, embora 814 

sejam uma instância, não são a voz da razão e nem a única voz. Ressaltou que 815 

o ideal seria que as duas propostas fossem unidas. Disse que a partir dali vão 816 
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ao Congresso para conversar com a senadora, vê em que pé está tudo. O Sr. 817 

Gustavo Bartollozi (Região Sudeste) falou que a Câmara Setorial produziu um 818 

documento chamado prêmio de fomento ao teatro brasileiro e que já tínhamos 819 

entendido, ou pelo menos começado a entender, que o ministério precisa se 820 

posicionar sobre o encaminhamento do assunto. Se formar o grupo, vão 821 

mandar para a Câmara, são outras deliberações importantes que estão 822 

amadurecendo. Lembrou que ministério precisa se posicionar sobre o 823 

encaminhamento, a deliberação da Câmara. Ressaltou que são consultivos 824 

sim, mas são sociedade civil. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) explicou que o que 825 

está sendo é muito mais amplo e muito mais importante, que é construir juntos 826 

o plano nacional do teatro. Isso é uma delegação do Ministro Juca Ferreira. 827 

Disse que cada colegiado Setorial vai ter essa proposta de construir a sua 828 

política, não para o curto nem para o médio, mas para longo prazo. Uma 829 

política que não seja de governo, mas de estado. Ela vai durar 10 anos. 830 

Sugeriu que peguem, consolidem esse documento, entreguem no Congresso 831 

Nacional e quando for aprovado, vai viger por 10 anos. Elucidou que a proposta 832 

que estão dizendo que pode ser construída ali é mais ampla que a discussão 833 

do prêmio e que a discussão da divergência que estão tendo é legítima. São 834 

propostas diferentes. O ministério não tem nada a ver. Acha que se 835 

conseguirem chegar a um consenso terão muito mais força no Senado. Sugeriu 836 

consensuarem o máximo que der e só o que for divergente levar para voto. 837 

Ressaltou que se encaminharem um substitutivo, vai demorar muito mais, 838 

porque vai entrar na fila. Há duas hipóteses: negociar uma alteração com a 839 

relatora, ou montar um projeto de lei e mandar para tramitar lá. Por ser 840 

diferente, temos que tratar diferente. Uma coisa é construção da política de 841 

longo prazo para a área que se tem todo o subsídio. Disse que agora é reunir 842 

tudo isso, transformar num projeto de lei, que é uma tarefa difícil também e 843 

entregar ao Congresso Nacional. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) falou 844 

que estava de acordo, que vão fazer o plano nacional de teatro, incluindo todas 845 

as instâncias da cadeia e vão à luta no Senado. O Sr. Gustavo Bartollozi 846 

(Região Sudeste) salientou que se o governo não se posiciona, quem fica de 847 

escudo é a Câmara Setorial. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) disse que 848 

tinham chegado a um consenso: vamos todos trabalhar pelo plano nacional de 849 

teatro a longo prazo. Falou que é urgente a recuperação dos arquivos de seus 850 
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relatórios. Convidou a colega cearense, Srª Maria Heloísa, que fez o plano 851 

estadual a dividir com ele essa relatoria e apresentarem ao coletivo um 852 

primeiro rascunho. Na próxima reunião ela já virá debatida em rede. Sugeriu 853 

que acelerem isso para ganharem tempo. Lembrou que a Câmara Setorial tem 854 

uma rede pela internet e que é possível conversar dessa forma. Pediu a Srª 855 

Heloísa que recupere os relatórios. Ressaltou que ele e a Srª Maria Heloísa 856 

serão os relatores em primeira instância para propor o plano nacional de teatro 857 

dentro das prerrogativas e que o Sr. Oséas vai subsidiá-los. Acha que não é 858 

mais necessário discutirem o projeto de lei. Adiantou que fala por São Paulo, 859 

foi eleito. O que é discutido na Câmara é aprovado lá, porque veio como 860 

representante. A Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro) aclarou que 861 

como foram iniciativas da classe mesmo, dos setores organizados, é difícil 862 

trazer isso para debater e chegar a um consenso ali. Já se reuniram com o 863 

Redemoinho, eles foram ao Rio, se reuniram em Brasília também e tentaram 864 

tirar pontos em comum. Essa etapa já foi feita antes de entregar o documento. 865 

O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) concluiu que o que se havia tido consenso em 866 

relação a dois pontos fundamentais e que foram discutir na comissão. O Sr. 867 

Gustavo Vidigal (CNPC) falou que agora a idéia era ouvir a apresentação da 868 

proposta de modificação da Lei Rouanet que estão fazendo e a proposta de 869 

recomendação. A Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal) questionou se 870 

poderia encaminhar a votação. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) pediu que o Sr. 871 

Gustavo Bartollozi (Região Sudeste) fizesse sua proposta. O Sr. Gustavo 872 

Bartollozi (Região Sudeste) explicou que sua proposta se mantém, que é a do 873 

ministério se posicionar sobre a proposta de prêmio de fomento ao teatro 874 

brasileiro, produzido pela Câmara Setorial de Teatro. O Sr. Gustavo Vidigal 875 

(CNPC) explicitou que para que o ministério se posicione com um tempo mais 876 

curto, se a Câmara é consultiva, deve ter um representante no Conselho 877 

Nacional de Política Cultural que é deliberativo. Questionou se leva essa lei 878 

para discussão do Conselho Nacional de Política Cultural e, então, o ministério 879 

vai se posicionar também porque tem assento no CNPC. Ressaltou que só 880 

levará se a maioria dali concordar. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) disse 881 

que tem a sua proposta que cheguem a um consenso a um consenso de que 882 

vai Câmara, Redemoinho e associações de produtores e o ministério designa 883 

seus representantes e o que sair dali, saiu. E se isso não for possível vai ter 884 
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briga no Senado ou não, no sentido de que a PTR vai conseguir defender seus 885 

pontos de vistas junto aos seus senadores, a cooperativa e o Redemoinho 886 

também e a Câmara pode entrar na briga ou não. O Sr. Gustavo Bartollozi 887 

(Região Sudeste) disse que o Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) está 888 

propondo uma coisa que exclui a Câmara Setorial. O Sr. Márcio Meirelles 889 

(Cadeia Nacional do Teatro) pediu para tentar formatar o que está sendo dito 890 

ali. A Câmara é o lugar em que o Sr. Gustavo está propondo que essa 891 

discussão se dê. Não que a Câmara seja mais um discutidor. A discussão é 892 

entre Redemoinho, PTR e, talvez, a cooperativa. Esses entes que querem 893 

discutir essa questão venham para cá discutir. Disse que se isso puder se 894 

transformar num consenso, essa será a proposta de lei a ser encaminhada ao 895 

ministério para que este os encaminhe.  O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) 896 

falou que oitenta e cinco, 90% da produção teatral brasileira que se resume a 897 

pequenos e médios produtores, grupos, associações, teatro amador, teatro de 898 

escola está ao lado do projeto da Câmara Setorial e do Redemoinho. Dez, 5% 899 

que é uma força muito grande, nada desprezível, porque é feito de grandes 900 

produtores que fazem produções de um milhão e meio, dois milhões, três 901 

milhões, orçamentos que comportam no seu bojo. Explicou que cinqüenta das 902 

suas produções não querem um fundo público exclusivamente, porque fundo 903 

público passa por edital. Questionou por que o teatro é um teatro voltado para 904 

o entretenimento puro e simples. O acadêmico que vai ser convocado para 905 

uma comissão julgadora não vai escolher. Manifestou que esses produtores 906 

são muito poderosos porque cada produção deles comporta vinte das suas. No 907 

entanto, não querem edital público, querem um carimbo de uma lei de incentivo 908 

que vão ao Bradesco e o Bradesco vai apoiar. Disse que é melhor lutar por 909 

suas instâncias por que ali era difícil. A Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público 910 

Federal) falou ao Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) que há uma proposta 911 

feita por ele que tem que ser submetida a votação. É esse o encaminhamento 912 

que estão dando. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) expressou que vai fazer uma 913 

proposta de consenso. O Sr. Oséas, como representante do Conselho, vai 914 

enviar a proposta do prêmio para o ministério e vão avaliar e se posicionarem 915 

até a próxima reunião. Lembrou que não podem tomar nenhuma decisão sem 916 

consultar a área da Funarte, mas que se compromete a fazer com o máximo de 917 

celeridade possível. Explicou que depois que mandarem o documento, vai 918 
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montar um grupo no ministério com a secretaria de fomento, com a secretaria 919 

executiva onde o Conselho está e a Funarte e vão resolver. Vão conversar 920 

sobre isso e pensar numa manifestação do Conselho. Vão tentar fazer até a 921 

última reunião do Conselho. A Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva do Teatro) 922 

disse que gostaria de fazer uma colocação. A PTR é citada o tempo todo e tem 923 

que falar porque acha que é uma injustiça. Falou ao Sr. Ney Piacentini (Região 924 

Sudeste) que da forma como ele coloca parece que ele quer dividir e quando 925 

vem para a discussão é para somar. Quando foram ao Senado que abriram o 926 

caminho para a questão do teatro entrar na comissão, ela estava aqui nessa 927 

Câmara Setorial e fez um grande esforço para levar todo mundo para lá, para 928 

falarem do teatro juntos. Disse que há alguns produtores que arrecadam esses 929 

valores que o Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) citou ou até mais, mas há 930 

uma gama enorme de produtores que têm dificuldade muito grande de captar, 931 

que foram colocados nesse sistema de mercado, do incentivo e que virou uma 932 

coisa perversa.Falou que não fazem teatro só para entretenimento. Explicou 933 

que discorda da forma como o Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) falou. Acha 934 

que se somarem, serão muito fortes. O discurso que tem que ganhar é em prol 935 

do teatro. Lembrou que quando foram batalhar a emenda, não era carimbada 936 

para os produtores independentes. Tanto que saiu maioria para grupo. A Srª 937 

Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal) questionou se a proposta do Sr. 938 

Gustavo Vidigal (CNPC) no caso de o ministério se debruçar e se posicionar 939 

sobre a questão, criar um grupo de trabalho, pode ser considerada aceita. O 940 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) disse que a pauta da próxima reunião já está 941 

definida e o que farão é dar agilidade nessa análise. Pediu que o Sr. Oséas os 942 

envie amanhã e as aguardem as respostas por e-mail. O Sr. Ney Piacentini 943 

(Região Sudeste) questionou se é possível chamar o prêmio de programa de 944 

fomento do teatro brasileiro. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) ressaltou que eles 945 

terão um posicionamento do ministério, mas que estar na mão da Srª Marisa, 946 

não quer dizer que isso será aprovado esse ano, nem no ano que vem. Essas 947 

coisas demoram. O Congresso só volta a trabalhar, com força total, depois do 948 

segundo turno.  Disse que vão conversar com ela para ver qual é o seu 949 

entendimento e, então, se posicionarão em relação a isso. Explicou que com 950 

relação ao plano nacional vão discutir na próxima reunião, com relação ao 951 

prêmio vão discutir e emitir um parecer até a próxima reunião do Conselho. A 952 
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Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal) mencionou que a Funarte vai 953 

encaminhar toda a documentação de 2006 para o Oséas, o Oséas vai 954 

disponibilizar para todo o grupo, inclusive o programa de fomento, mesmo que 955 

alguém já tenha. A Srª Joana Abreu (Região Centro-oeste) pediu para voltarem 956 

a uma outra proposta. Questionou se continua de pé a idéia de no dia seguinte 957 

ir um grupo ao Senado? Só para deixar claro aqui para todo mundo que vão 958 

levar essa última redação da Câmara para lá. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) 959 

disse que é fundamental eles os pautarem também para poderem saber quais 960 

os movimentos estão fazendo para não darem cabeçada junto ao Congresso. 961 

O Sr. Oséas Borba Neto (Região Nordeste) lembrou que quem não estiver 962 

recebendo o e-mail da Câmara Setorial envie-lhe um e-mail atualizado, pois em 963 

vez de mandar esses arquivos por e-mail é mais fácil colocá-los arquivados 964 

para serem baixados. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) falou que o próximo ponto 965 

é colocar para eles a discussão que o ministério está fazendo sobre as 966 

modificações na política de financiamento. Sugeriu que pode ser feito o mesmo 967 

encaminhamento que fizeram com a dança. O Sr. Ney Piacentini (Região 968 

Sudeste) disse que será passado por e-mail o Redemoinho para quem não tem 969 

e a proposta da PTR também. O Sr. Antônio Carlos Bernardes (Região 970 

Sudeste) falou que seria interessante em relação a essas duas propostas fazer 971 

uma súmula das principais alterações. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) concedeu 972 

a palavra a Srª Teresa Cristina que é Secretária Adjunta da Secretaria de 973 

Fomento. A Srª Teresa Cristina começou sua apresentação explicando que o 974 

que ela levou para lá é uma proposta de um novo modelo de financiamento à 975 

cultura que forçosamente implicará na mudança da atual legislação, pelo 976 

menos do atual marco regulatório mais conhecido que é a lei Rouanet e que 977 

esse modelo de financiamento não trata especificamente de um domínio do 978 

conhecimento de uma área, mas de um modelo federal que seja capaz de 979 

atender melhor as demandas da sociedade. Disse que aquilo que está sendo 980 

proposto é algo sistêmico e que não necessariamente vai pressupor apenas a 981 

mudança da legislação, mas tem uma questão de gestão de governança, uma 982 

série de outras coisas que estão colocadas. Falou que o primeiro exercício que 983 

fizeram em relação a tentar construir um novo modelo de financiamento à 984 

cultura foi imaginar quais seriam as fontes de financiamento para além daquilo 985 

que tem hoje, que poderia ser incorporada ao cabedal de fontes de recurso. 986 
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Explicou que hoje tem o Pronac que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura 987 

que conta com o incentivo fiscal, com recurso do fundo nacional da cultura e 988 

com o FICART, que nunca foi implantado, e com recursos do Tesouro que são 989 

os recursos ordinários do Ministério da Cultura. Ressaltou que nessas fontes 990 

de financiamento estão trabalhando na linha de customizar uma loteria da 991 

cultura, além de algumas contribuições de cadeias produtivas como tem a SID 992 

do livro. O percentual da extração das loterias que já existe para compor o 993 

fundo nacional da cultura e outras fontes de financiamento como de 994 

exoneração. Esse é um conjunto de fontes de recursos que pretendem estarem 995 

sendo trabalhadas de maneira equilibrada e sistêmica para acabar também 996 

com a história de protagonismo da renúncia fiscal. Falou que é uma distorção 997 

que a renúncia fiscal tenha sido protagonista no financiamento à cultura. Disse 998 

que é absolutamente impensável que se abata 100% de imposto de renda que 999 

não é dinheiro da Petrobrás, não é dinheiro do Bradesco, é dinheiro do 1000 

Ministério da Cultura, é dinheiro do orçamento, é dinheiro de imposto que deixa 1001 

de ser recolhido. Elucidou que se querem, realmente, fazer algo que seja 1002 

sistêmico e que seja consistente, têm que admitir que não é possível mais 1003 

sustentar com esse modelo de renúncia fiscal sendo preponderante o 1004 

financiador das políticas públicas. Disse que isso é o aperfeiçoamento e a 1005 

ampliação das fontes de financiamento. Além do orçamento da Administração 1006 

direta, também fizeram um estudo no sentido de utilizar a legislação de 1007 

parceria público-privada para grandes investimentos auto-sustentáveis que 1008 

possam dar retorno, investimentos de interesse público e, principalmente, de 1009 

infra-estrutura, desoneração tributária de alguns elos da cadeia produtiva. 1010 

Ressaltou que estão chamando o co-patrocínio incentivado porque o antigo 1011 

conhecido mecenato como co-patriocínio exatamente para poder recuperar o 1012 

protagonismo do estado também nesse financiamento, porque esse patrocínio 1013 

não é privado, é um co-patrocínio incentivado. Falou do FICART, o vale cultura, 1014 

que se debruça sobre um aspecto que pouco foi tocado durante esses 1015 

dezessete anos de lei que é a fruição, o acesso da população, ao contrário do 1016 

que foi dito ali, preponderantemente o que se financiou foi produção, não foi a 1017 

difusão, não foi a memória, não foi a fruição, foi a produção. Ressaltou, 1018 

também, que isso não se traduziu no maior acesso da população a esses bens 1019 

de serviços produzidos com esse dinheiro. Disse que entendem que havia 1020 
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também necessidade de se debruçar sobre esse aspecto do acesso e do 1021 

estímulo à exportação de bem  e de serviços. Mencionou que em termos de 1022 

governança o programa nacional de apoio à cultura é fraco nessa questão da 1023 

participação social paritária nas instâncias decisórias. Falou que há no 1024 

PRONAC a comissão nacional de incentivo à cultura que é consultiva e uma 1025 

comissão do fundo nacional da cultura que é interna. Portanto, há pouca 1026 

estrutura organizacional que dê conta dessa questão da participação e de 1027 

oferecer transparência suficiente para criar ferramentas de controle social. 1028 

Nesse sentido, entendem que é preciso modificar a governança desse 1029 

programa, desse modelo de gestão setorializando esses comitês gestores para 1030 

que eles possam se convergir para um grande comitê do programa como um 1031 

todo. Esclareceu que programa é um conjunto de ações e de mecanismos que 1032 

convergem para um objetivo maior. Ele não tem prazo determinado, ao 1033 

contrário dos projetos, e ele se traduz num conjunto de ações que são e 1034 

deverão ser, necessariamente, descentralizadas. Disse que hoje têm o 1035 

orçamento da União, com foco de atuação para programas finalísticos e com a 1036 

nova lei, o pressuposto é de que haja centralidade desses recursos na 1037 

condição das políticas públicas. O fundo nacional da cultura destinado às 1038 

iniciativas tem por vocação a destinação a iniciativas estruturantes com baixo 1039 

apelo mercadológico e o que se pretende é a sua utilização como instrumento 1040 

mais diversificado de transferências fundos a fundos. Explicou que o modelo 1041 

pressupõe a criação de fundos setoriais dentro do fundo nacional da cultura. 1042 

Hoje o fundo nacional da cultura já pode receber recursos para fins de 1043 

incentivos fiscais, mas eles não têm uma ferramenta de gestão que nos permita 1044 

dissociar esse dinheiro do restante do orçamento. Então, o que às vezes 1045 

acontece é que a contribuição, mesmo sendo feita, vai direto para uma conta 1046 

única da União e quando chega em 31 de dezembro zera tudo novamente. 1047 

Desaparece, literalmente. Disse que a idéia é criar contas-gráficas específicas 1048 

para cada fundo setorial para que as pessoas possam acompanhar inclusive o 1049 

quanto de depósito tem sido efetuado, quais são os saldos, o que tem sido 1050 

aplicado em cada um desses fundos setoriais e a modelagem disso pressupõe 1051 

que para cada fundo desses haja um comitê gestor. Falou que, hoje, qualquer 1052 

pessoa que queira fazer um convênio com a União, com o Fundo Nacional da 1053 

Cultura tem que apresentar uma contrapartida de pelo menos 20% do valor do 1054 
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projeto, mas quem recebe dinheiro de patrocínio pela Lei Rouanet não precisa 1055 

ter um tostão no bolso. Disse que entendem que isso é desigual, então, há 1056 

necessidade de contrapartida que vem nessa proposta que foi colocada. 1057 

Explicou que o FICART é um fundo de financiamento para investimento 1058 

retornável para instituições ou para modalidades de ação que tenha um retorno 1059 

de mercado e que aí está sendo colocado o co-patrocínio incentivado às 1060 

modelagens possíveis. Hoje não se tem contrapartida do proponente, mas tem-1061 

se um percentual de abatimento que é de trinta ou 100. O que se propõe é um 1062 

gradiente entre 30 e 100, de modo que quanto mais próximo de política pública 1063 

maior o percentual de abatimento e quanto maior capacidade de retorno 1064 

mercadológico menor o percentual de abatimento. Falou que essa é uma 1065 

fórmula que se entende que vai diminuir distorções e deixar a coisa funcionar 1066 

um pouco mais justa, mais livre. As parcerias público-privadas é uma legislação 1067 

que já existe, que é possível de ser utilizada para investimento em cultura, mas 1068 

isso é para grandes investimentos porque começa em 20 milhões, mas muita 1069 

coisa que tem sido hoje financiada com incentivo fiscal poderia estar aí e não 1070 

está. Ressaltou que trabalham junto com o Ministério da Fazenda, e há uns 1071 

três meses têm tido algumas reuniões com os técnicos do Ministério da 1072 

Fazenda e eles próprios sugerem algumas soluções desse tipo que para eles 1073 

acham muito interessantes. Disse que o museu enorme que custou 40 milhões 1074 

e que descompensou a distribuição regional dos recursos é um exemplo do 1075 

que poderia ser uma parceria público-privada. Explicou que em relação à 1076 

desoneração tributária houve, por exemplo, já há algum tempo, a desoneração 1077 

da cadeia produtiva do livro. Isso não repercutiu nem na diminuição do preço 1078 

do livro, nem no retorno dos recursos para investimento da produção. 1079 

Ressaltou que o que estão querendo é criar um regramento que possa permitir 1080 

para cada cadeia produtiva a construção disso. E desonerar também IOF e 1081 

outras coisas para que a partir disso possa também estimular a produção e a 1082 

sua sustentabilidade. Falou que o vale cultura é um ticket nos moldes do vale-1083 

refeição a ser distribuído a todos os trabalhadores. Ele não entra nessa 1084 

alteração que se propõe na Lei Rouanet, pode funcionar a parte, mas ele fecha 1085 

o ciclo que vai desde a criação, pesquisa e experimentação até o consumo e o 1086 

vale cultura foca nesse aspecto. Ele corre em paralelo. Explicou que o que 1087 

estão querendo é que haja um incentivo fiscal, mas que ele não concorra com 1088 
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a calha de financiamento à produção, que ele vá para o FART e essa é a 1089 

negociação que estão tocando. Elucidou que o estímulo a exportação é 1090 

fundamentalmente o reconhecimento, inclusive pelas próprias instâncias 1091 

governamentais que cuidam de exportação, da importância que eles têm de 1092 

exportação, de serviços culturais, de saber e que muitas vezes não é 1093 

apropriado e não é reconhecido. Disse que o trabalho deles não é nem tanto 1094 

criar a lei, mas é de fazer construção a partir da Câmara de comércio exterior 1095 

de linhas programáticas específicas para a área da cultura. O que estão 1096 

colocando são critérios de sugestões. Elucidou que hoje eles têm uma coisa 1097 

que é pré-estabelecida. O projeto, se ele for de música erudita tem 100% de 1098 

abatimento, se ele for de teatro, não importa se ele é auto-sustentável ou não, 1099 

tem 100% de abatimento. Disse que o que estão propondo são grades de 1100 

critérios que possam qualificar a apreciação desse projeto objetivamente, 1101 

lógico, publicado com a devida antecedência para que as pessoas tenham 1102 

conhecimento de quais são os parâmetros que estão sendo utilizados e isso é 1103 

só uma sugestão de critérios. Disse, também, que fizeram um exercício, mas 1104 

isso pressupõe a constituição de planos anuais, esses planos têm que ser 1105 

publicados para que as pessoas tenham conhecimento de como seus projetos 1106 

serão avaliados. Nesse sentido, estão falando de melhorias do fundo nacional 1107 

da cultura, ele tem uma governança própria. Hoje a governança do fundo 1108 

nacional da cultura se mistura com outras coisas, por isso a maior parte das 1109 

pessoas não sabe que o recurso do fundo nacional da cultura se destina 1110 

prioritariamente para os editais; os pontos de cultura são financiados com 1111 

recurso do fundo e outros tantos editais. Ressaltou que precisam padronizar 1112 

critérios, procedimentos, alinhar com os valores estabelecidos na LDO e que 1113 

têm uma necessidade de se posicionarem em relação a tudo isso. Enfatizou 1114 

que fundo está ficando uma coisa meio amorfa. A melhoria no co-patrocínio 1115 

seria aperfeiçoar as regras de entrada. Isso são coisas que até podem ser 1116 

feitas independentemente de ter ou não uma lei. São melhorias de gestão. 1117 

Facilitar os mecanismos de acesso ao PRONAC; aumentar o nível de 1118 

segurança em pontos críticos do processo; estabelecer alçadas decisórias. 1119 

Disse que hoje parece que o fluxo de análise de projetos tem vida própria e 1120 

independe de quem dá parecer, independe de quem compõe a comissão 1121 

nacional de incentivo à cultura. Ressaltou que é de suma importância 1122 
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estabelecer mecanismos de valorização dos proponentes exemplares e de 1123 

categorização de proponentes por capacidade executiva (iniciante, médio etc.), 1124 

para que as pessoas tenham sinalização se estão ou não aplicando 1125 

adequadamente recursos. Assim, também, quanto a divisão da análise de 1126 

custo e conteúdo porque também tem alguns mitos de que não se pode fazer 1127 

avaliação de mérito do projeto. Não se pode fazer avaliação subjetiva de 1128 

mérito, mas se olha uma planilha e acha que está cara, também é uma 1129 

avaliação subjetiva, não está baseada em critério nenhum para avaliar aquilo. 1130 

Elucidou que o que estão querendo é recuperar tudo isso. Disse que é 1131 

necessário analisar conteúdo. Facilitação dos meios de acesso ao PRONAC. 1132 

Falou que estão também trabalhando a modernização de cadastros e de 1133 

credenciamentos, redefinindo percentuais de composição dos custos de 1134 

projetos, uma política de divulgação melhor para aqueles projetos exemplares, 1135 

para formar um banco de projetos, geo-referenciar essa realização. Lembrou 1136 

que hoje eles têm uma precariedade com relação a isso. Muito daquilo que é 1137 

colocado como concentrado no Rio e São Paulo, na verdade, é o proponente 1138 

que está no Rio e em São Paulo, mas a ação se dissemina nacionalmente. E 1139 

outras coisas para melhorar o relacionamento dos proponentes com o 1140 

ministério e vice-versa. Disse que o que, na verdade, estão propondo é que o 1141 

próprio ministério faça isso, deflagre o primeiro FICART como meio de atrair o 1142 

primeiro fundo de investimento para ações que têm retorno ou que têm 1143 

potencial de retorno. Lembrou que o que está ali é uma modelagem, não é nem 1144 

a proposta da lei, mas é uma modelagem e isso pressupõe que derivam de 1145 

todos esses pontos uma série de formulações. Falou que teve acesso aos dois 1146 

textos, tanto da lei que a PTR encaminhou quanto do que a Redemoinho 1147 

elaborou e acha que falta muita coisa para essas coisas se transformarem num 1148 

projeto de lei para o teatro. Disse que está falando como técnico, não está 1149 

tecendo nenhuma questão política, falta muita coisa para o que está sendo 1150 

proposto se transformar num programa ou mesmo numa proposta de plano de 1151 

lei ou algo que o valha. Mencionou que entende perfeitamente que haja uma 1152 

necessidade de posicionamento da classe em relação a uma série de 1153 

questões, as reivindicações que são todas legítimas, mas acha que é muita 1154 

energia para um conteúdo que precisa ser muito melhorado. Disse que, 1155 

pessoalmente, acham que têm obrigação de subir o patamar qualitativo, que 1156 
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são protagonistas da utilização do incentivo fiscal, então, têm obrigação de 1157 

qualificar essa utilização de incentivo fiscal. Solicitou que não cometam os 1158 

mesmos erros do passado de acreditar que uma lei de incentivo fiscal vai 1159 

resolver o problema de quem quer que seja, ou de qualquer segmento que 1160 

seja. Não resolve. Ninguém está querendo acabar com o incentivo fiscal, mas 1161 

já é em um momento em que é necessário entender que o que realmente 1162 

precisa é haver uma construção sistêmica e que pressuponha, inclusive, esse 1163 

aspecto, mas que não se resuma a isso. Acha que as discussões não são 1164 

excludentes, porque se vai atingir públicos diferenciados, mas precisam 1165 

entender o todo. Disse que juntando os dois textos acha que ainda não dá um 1166 

projeto de lei condizente com o que o teatro brasileiro precisa, seja 1167 

governamental, seja da sociedade e que essa discussão pode amadurecer um 1168 

pouco mais, mas é uma opinião técnica. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) 1169 

disse que tem algumas preocupações em relação a explanação da Srª Teresa 1170 

Cristina. É notório a afinidade da maior parte do setor com a filosofia do 1171 

ministério desde que o governo Lula assumiu. Disse que quando fala a maior 1172 

parte, não é a totalidade. Em relação à priorização de fundo público em 1173 

detrimento do incentivo fiscal. No entanto, isso ainda não se transformou numa 1174 

ação. Disse que sua primeira grande preocupação é saber até que ponto o 1175 

mercado vai aceitar essas prerrogativas. Temor número zero: que esse 1176 

processo seja deturpado pelas forças incontinentes do mercado. Futuramente 1177 

talvez seja preciso engolir o que o mercado, como sempre, os impõe. Disse 1178 

que entende por mercado como sendo o capitalismo financeirizado e seus 1179 

representantes na imprensa, na cultura, e nas outras fatias da vida social. 1180 

Falou que entregaram ao Sr. Gustavo uma simplória contribuição ao debate do 1181 

fundo nacional de cultura e que o documento está nas mãos dele. Disse que 1182 

não é dos mais avançados do mundo, mas é uma tentativa do setor em 1183 

contribuir para esse debate. Tem uma proposta de reformulação do fundo. 1184 

Solicitou que ela levasse em conta. Mencionou que houve uma pífia tentativa 1185 

do setor que se dirigiu ao BNDES de forma coletiva que não aconteceu. A PTR 1186 

teve uma reunião, a cooperativa e o CBTIG agendaram, houve problemas no 1187 

dia e ele está tentando convencer seus parceiros de São Paulo do setor 1188 

empresarial a voltar ao BNDES. Se o BNDES tem fundo público para cinema, 1189 

por que não pode ter para teatro? Isso é um assunto seriíssimo que tem que 1190 
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ser retomado e que mais uma vez não é do interesse coorporativo, porque 1191 

dificilmente o setor vai acessar empréstimos, a não ser fundo público. Mas o 1192 

setor empresarial interessa. Ressaltou que em algumas coisas podem ser 1193 

parceiros. Disse que há em São Paulo uma experiência de seis anos chamada 1194 

programa municipal de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, que 1195 

surgiu de um movimento chamado Arte contra barbárie. Está em 1196 

funcionamento há seis anos e hoje tira 11 milhões via fundo público para até 30 1197 

companhias teatrais da cidade. Será lançado um livro, agora no fim do ano, 1198 

feito pela academia, feito pela universidade de São Paulo. É público que 1199 

descentralizou a produção cultural na cidade. É público que já atingiu quase 3 1200 

milhões de espectadores, cerca de 20% da população da cidade de São Paulo. 1201 

Então, o fomento à produção é aliado à difusão e ao acesso a produção. Nesse 1202 

caso específico. Falou que estudaram várias formas de fomento à produção 1203 

para chegar a esse modelo. Ele não é perfeito, tem suas incongruências, mas 1204 

pensaram que tem que implantá-lo e a partir da sua implantação estudar seus 1205 

ganhos e suas perdas. Disse que teme que em busca de um projeto perfeito, 1206 

ele nunca venha a público. Falou que entende que a Srª Teresa Cristina, 1207 

tecnicamente, veja que há limitações nas duas proposições da PTR e da PTS e 1208 

da Redemoinho. No entanto, estão sendo promovidos encontros, já fizeram 1209 

dentro da amostra latino-americana de teatro de grupo um encontro com oito 1210 

países da América Latina em que a Argentina trouxe sua lei nacional de teatro 1211 

de 10 anos. A Colômbia trouxe sua lei de teatro que também é bastante 1212 

precária. E o Brasil, que é o maior país do continente, ainda não a possui. 1213 

Solicitou que, no bojo dessas precariedades técnicas que foi citada, a Srª 1214 

Teresa Cristina contribua ou que o corpo técnico do ministério contribua e que 1215 

façam se for o caso um seminário internacional. Sugeriu trazerem um modelo 1216 

espanhol, um modelo francês, um modelo inglês, russo, finlandês; finlandês vai 1217 

ao teatro como quem vai ao futebol, o russo vai ao teatro como quem vai à 1218 

praia. Ressaltou que eles têm condições, instrumentos para avançarem. A Srª 1219 

Teresa Cristina falou que, na verdade, o que quis dizer não foi para jogar fora. 1220 

Salientou que o que disse é que precisa atingir um patamar maior para ser 1221 

assunto de lei, porque o que viu da proposta do Redemoinho como programa é 1222 

algo que pode ser implantado sem necessidade de uma legislação. É um 1223 

programa. Não é que o modelo seja ruim, o modelo de descentralização do 1224 
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recurso. Disse que não está fazendo esse tipo de análise, apenas está dizendo 1225 

que é algo que faz parte de um conjunto maior. Ressaltou que é possível a 1226 

realização disso sem necessariamente transformar em lei ou no programa do 1227 

teatro. Existem várias linhas de ação. Disse que a construção na Câmara dos 1228 

Deputados ou no Congresso Nacional precisa ser feita e o projeto de lei que 1229 

está lá precisa ser muito melhorado, porque ele se debruça apenas sobre uma 1230 

forma de financiamento. O que está proposto pela Redemoinho é contraponto 1231 

ao que está proposto lá, mas mesmo assim se juntarem os dois não dá um 1232 

projeto de lei que dê conta dessa questão do teatro. Falou que isso também 1233 

não os impede num momento seguinte implementar o que foi proposto pela 1234 

Redemoinho. Disse que só está querendo analisar os fóruns, e as categorias 1235 

de proporção estão colocadas. Acha que, na verdade, o que falta é uma 1236 

política para o teatro e que não é, necessariamente, um projeto de lei. Elucidou 1237 

que tem muito mais coisa para tratar que realmente possa ser considerada 1238 

como a lei do teatro brasileiro, a lei brasileira do teatro. Estão falando de algo 1239 

que precisa de mais consistência. Disse que sobre a questão do fundo nacional 1240 

da cultura o que estão querendo é adequar os perfis dos demandantes às 1241 

linhas de financiamento. Há pessoas que não vai chegar ao BNDES nunca, 1242 

porque não é o caso. Se não é o BNDES a ter um fundo específico para o 1243 

teatro, alguém vai ter que ter. Acredita é que como órgão governamental, com 1244 

a aproximação que já conseguiram de alguns bancos de desenvolvimento, 1245 

essa aproximação com o BNDES teria ficado mais fácil. Agora, nada é simples 1246 

para eles. Mesmo na área da cultura, mesmo com seus pares têm problemas. 1247 

Disse que conversar com a área econômica do governo é uma tormenta, mas 1248 

vão fazer ou pelo menos tocar o barco até onde for possível avançar. Não é 1249 

possível trabalhar com um orçamento de 200 milhões no fundo nacional da 1250 

cultura e 1 bilhão de reais de renúncia fiscal e conseguir equilibrar isso. Não 1251 

existe equilíbrio possível. Então, primeira questão é a seguinte: não têm 1252 

orçamento, o orçamento é um dos menores da explanada. O incentivo fiscal 1253 

mobiliza uma quantidade razoável de recurso. Explicou que por mais que 1254 

queiram não conseguem equilibrar o sistema se não aumentar as fontes de 1255 

financiamento se não tiverem um orçamento melhor, maior. Disse que esse 1256 

fundo tem que ter personalidade, que eles sejam capazes de enxergar em que 1257 

ele está sendo aplicado e cobrar, inclusive, do ministério. Falou que agora eles 1258 
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têm a PEC 150 tramitando no Congresso e que tem que ter uma grande onda 1259 

em defesa dessa PEC 150. O Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) acha que 1260 

podem avançar nessa insuficiência que foi apontada em relação a um 1261 

programa de lei. Disse que o governo não propõe, o setor está propondo três. 1262 

É pouco, ainda é precário, mas, pelo menos, estão tendo a disponibilidade, a 1263 

vontade política de criar um marco para o setor. O teatro brasileiro avança 1264 

independente da sua política. Isso é fato. Disse que pode atestar porque 1265 

pertence ao setor e os parceiros sabem que cada dia mais estão em todos os 1266 

lugares do mundo com a qualidade artística e estética do propósito. Acha que 1267 

uma ação articulada do ministério é capaz de reconvocar a categoria para essa 1268 

questão orçamentária e o aumento do recurso para a área. A Srª Teresa 1269 

Cristina falou que concorda e agradeceu. A Srª Andréa Alves (Cadeia Produtiva 1270 

do Teatro) falou todos sabem que o governo com as vinculadas utiliza uma 1271 

grande parte do incentivado também. Disse que não sabe se o número está 1272 

correto, mas sempre se ouve dizer que são quase 80% dos recursos. Grande 1273 

parte do patrimônio fica longe dos produtores independentes. Falou que a 1274 

grande questão é a pergunta que as pessoas começaram a se fazer, se parte 1275 

desse orçamento vai para o próprio governo, quando parte desse valor for 1276 

transferida para um fundo, o que será priorizado. A Srª Teresa Cristina 1277 

argumentou que para o governo federal, pelo menos, nunca é confortável a 1278 

utilização do incentivo fiscal. Ela acabou sendo uma alternativa à ausência de 1279 

orçamentos. Nesse sentido, sempre trabalham dentro da lógica de que se deve 1280 

recuperar o orçamento e transformá-lo em protagonista para que as ações 1281 

deles, as ações governamentais sejam financiadas com dinheiro do orçamento 1282 

e não com o incentivo fiscal. É uma triangulação desnecessária que é feita. 1283 

Disse que é um dinheiro que seria arrecadado como imposto, que é colocado 1284 

nas mãos do terceiro para depois abater no imposto de renda, isso se 1285 

transforma em dinheiro público que não vai para o orçamento deles, mas entra 1286 

na contabilidade. Isso não é nem operacional, nem política. Então, a idéia é, 1287 

realmente, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Incentivo fiscal foi feito, 1288 

pela natureza da regra, para um determinado perfil, ele não foi feito para 1289 

financiar instituição pública das estruturas públicas. Disse que, nesse sentido, 1290 

está se falando só do governo federal. É bom lembrar que o governo do estado 1291 

de São Paulo é um dos maiores usuários do incentivo fiscal federal para 1292 
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manutenção das suas estruturas. Faz uma grande diferença pegar incentivo 1293 

fiscal para descentralizar para produção independente, como é o caso do 1294 

prêmio. O que esse modelo propõe é que esse tipo de distorção também seja 1295 

eliminada com o custeio e com recursos do orçamento. Flou que aquilo que for 1296 

depositado no fundo nacional da cultura, como o Sr. Márcio colocou, não seria 1297 

para financiamento da sua própria máquina, mas para a descentralização que é 1298 

também a finalidade dos fundos. A idéia é que o incentivo fiscal da forma como 1299 

está colocado, esteja cada vez mais à disposição e a serviço da produção 1300 

independente. Agora, é uma ação de vários comunicantes. Ressaltou que é 1301 

necessário tirar de um lado para poder equilibra e compensar. O Sr. Gustavo 1302 

Bartollozi (Região Sudeste) questionou se era possível ficar com o material 1303 

para ajudar a difundir, para levar o debate para suas bases. A Srª Teresa 1304 

Cristina disse que podem pegar o material, mas gostaria de lembrar que é só 1305 

uma modelagem, uma sugestão. Comentou que o ministro tem feito os 1306 

diálogos, fez um no Rio de Janeiro, fez na Bahia ontem e vai fazer mais. Ele 1307 

está com todos os estados, essa é a proposta dele. Isso que ela tem feito é 1308 

sintético, porque ele tem uma apresentação muito maior, ele fala de dados, de 1309 

um diagnóstico que foi feito. Explicou que talvez esse material já possa ser 1310 

encontrado no site do MinC. A Srª Joana Abreu (Região Centro-oeste) solicitou 1311 

fazer uma pergunta técnica. Lembrou que A Srª Teresa Cristina falou sobre 1312 

esse estabelecimento de porcentagem de renúncia fiscal de 30 a 100% 1313 

dependendo da qualidade do projeto. Questionou como seria essa definição na 1314 

visão do ministério e quem vai definir quais os projetos que se encaixam e em 1315 

que categoria; que critérios são esses para definir essas categorias de renúncia 1316 

fiscal. A Srª Teresa Cristina ressaltou que esse é um plano que vai ser 1317 

elaborado por um comitê gestor com participação paritária da sociedade, 1318 

portanto, esses critérios de avaliação de projetos serão construídos em 1319 

conjunto. Essa matriz de atributos será divulgada com antecedência e com 1320 

critérios devidamente conhecidos. Por exemplo, IDH de 2 a tanto terá tantos 1321 

pontos, de 3 a 5 tantos pontos. Isso são atributos objetivos. Agora, não é 1322 

bonito, é feio, importante, não importante, isso não pode construir. O Sr. Ney 1323 

Piacentini (Região Sudeste) expôs que não se convence de que as restrições 1324 

técnicas sejam impeditivas da implantação, seja de leis, seja de programas. O 1325 

fato é que o setor tem proposto pela lacuna que os governos têm deixado. 1326 
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Argumentou que para não ficarem no embate aqui, de pontos de vista, reforça 1327 

a proposta, gostaria que estivesse na ata da Câmara se os colegas 1328 

concordarem, que se promova um seminário internacional para estudar os 1329 

modelos de leis teatrais pelo mundo para que se avance nesse sentido. Essa é 1330 

uma proposta concreta que vai ser elucidativa para todos. Em São Paulo, já 1331 

essas contribuições já estão sendo trazidas dos russos, dos franceses, dos 1332 

espanhóis, dos latino-americanos e isso, de uma certa forma, vai elucidar, vai 1333 

apontar qual o país que tem incentivo fiscal, qual país não tem, qual país o 1334 

fundo público destinado chega a população, qual país não chega, qual é 1335 

coorporativo, qual não é. Acha que é um motivo para que avancemos 1336 

historicamente nesse sentido. A Srª Teresa Cristina manifestou que concorda e 1337 

que não precisam ter um embate entre eles, podem caminhar juntos. Solicitou 1338 

que Sr. Ney Piacentini (Região Sudeste) não tenha preconceito com os 1339 

técnicos, porque, na verdade, estão aí para chegar junto, para ajudar. Muitas 1340 

vezes as pessoas acham que essa proposta não passa, por exemplo, no 1341 

Congresso, por isso e por aquilo e eles fazem de tudo para ajudar. Acha que é 1342 

uma boa idéia a de se fazer um seminário para trazer casos, experiências de 1343 

outros lugares, até para se espelharem e verem em que grau de evolução 1344 

estão. Reconhece que, pelo poder público, essa lacuna cria essa confusão e 1345 

até esse sentimento de que há um embate entre eles. A verdade é que o que 1346 

estão fazendo é tentando chegar juntos a algum lugar. Concluiu 1347 

disponibilizando ajuda para o que for preciso. O Sr. Ney Piacentini (Região 1348 

Sudeste) ressaltou que a falta de preconceito tem que ser recíproca. Apesar de 1349 

serem artistas têm alguma capacidade legislativa e eles apesar de serem 1350 

técnicos têm alguma capacidade estética. O Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) 1351 

relatou que sobre os documentos que vocês perguntaram estão no site do 1352 

ministério, assim como as atas, está tudo disponível, as três primeiras atas de 1353 

reunião. Na verdade, os conselheiros têm acesso à ata integral. Elucidou que o 1354 

calendário vai ser apresentado a eles assim que concluírem o calendário do 1355 

Conselho também. Tentarão fazer o parecer até a próxima reunião com o 1356 

posicionamento do ministério com relação ao prêmio e a pauta da próxima 1357 

reunião, que seria a construção de um plano. O Sr. Luiz Carlos salientou que a 1358 

proposta do Sr. Ney é muito coerente. É uma proposta objetiva da Câmara 1359 

para o ministério, acatando a idéia do Sr. Ney de um seminário mais amplo. O 1360 
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Sr. Gustavo Vidigal (CNPC) expôs que isso pode ser feito e que na medida em 1361 

que a proposta seja amadurecida, pode ser enviada ao Sr. Oséas ou para eles 1362 

formalmente. Em nome do ministério, o Sr. Gustavo Vidigal (CNPN) agradeceu 1363 

a presença de todos e ressaltou que a partir do momento em que a agenda for 1364 

fechada terão um trabalho em conjunto, no ano que vem. 1365 


