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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC 2 

Brasília (DF), 24, 25 e 26 de novembro de 2014. 3 

 4 

Aos vinte e quatro de novembro de dois mil e quatorze, teve início a pauta extraordinária da 5 

vigésima quinta reunião ordinária do Conselho Nacional de Políticas Culturais – CNPC para a 6 

apresentação da revisão do Plano Nacional de Cultura pelo Grupo de Trabalho 7 

MinC/PNC  coordenado pela Secretaria de Política Cultural - SPC, cuja a Memória da 8 

10ª reunião do GT MinC-PNC para a revisão do Plano Nacional de Cultura é anexada 9 

como parte integrante da presente Ata. Aos vinte e cinco de novembro de dois mil e 10 
quatorze, as 10hs, o Sr. Bernardo Novais da Mata O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N 11 
da Mata Machado, Secretário Geral do Conselho Nacional de Políticas Culturais - CNPC  faz a 12 
abertura oficial da reunião as 10h25 com as presenças do Secretário Américo Córdula, 13 
SPC/MinC e do Subsecretário Marcelo Fiadeiro, SPOA/SE/MinC, representando a Ministra 14 
Interina Ana Cristina da C Wanzeler. Procedeu a leitura da pauta dos dias vinte e cinco e vinte 15 
e seis que abrangia a aprovação das atas das vigésima terceira e vigésima quarta reuniões do 16 
CNPC, as quais foram encaminhadas com antecedência aos Conselheiros via e-mail. Em 17 
seguida, a apresentação do comunicado a respeito do cumprimento do objeto do Termo de 18 
Parceria celebrado entre o MINC e a OSCIP NASCE, relativo à realização da Segunda 19 
Conferência Nacional de Cultura, pela Conselheira Marta Colabone, que participou da 20 
Comissão de Análise do Termo e da avaliação dos resultados do mesmo. O Secretário Geral do 21 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado salientou que a matéria era antiga e que voltava à 22 
tona naquele momento porque, ao final da gestão, se estava fazendo um esforço para finalizar 23 
tudo quanto ficou pendente. Em sequência, o assunto mais importante da reunião, ou seja, o 24 
debate sobre a proposta de Portaria elaborada pelo Grupo de Trabalho formado no Conselho 25 
sobre as regras e normas de renovação dos Colegiados e dos membros da sociedade civil no 26 
Plenário do CNPC. Após esse assunto, está prevista a apresentação da Secretaria de Cidadania 27 
e Diversidade Cultural, SCDC/MinC sobre o processo de regulamentação da Lei Cultura Viva. O 28 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, anunciou que também foram 29 
reservados momentos para informes dos Conselheiros sobre a situação dos Planos Setoriais, 30 
segundo ele, a Secretaria Geral do Conselho solicitou um levantamento do status de cada um 31 
deles. Destacou que foi colocada como tarefa primordial do mandato então vigente dos 32 
Colegiados Setoriais a elaboração dos respectivos Planos Setoriais. Em complemento, propôs 33 
como encerramento de gestão estabelecer como tema central das discussões dos Fóruns 34 
Setoriais Nacionais, (1) a eleição dos novos membros dos Colegiados; (2) a transmissão aos  35 
novos membros dos colegiados do processo de elaboração dos Planos Setoriais e as 36 
implantações; e (3) que a ideia central do Fóruns Setoriais sejam as políticas setoriais de 37 
cultura, planejamento e implementação e que, com isso, se fizesse a transição. Dando 38 
prosseguimento, transferiu a palavra ao Secretário de Políticas Culturais, Américo Córdula que 39 
explanou sobre a pauta extraordinária, na qual salientou o propósito de adiantar o trabalho de 40 
revisão das metas do Plano Nacional de Cultura,  previsto na Lei do referido Plano para o dia 41 
dois de dezembro. Destacou que foram aglutinadas as metas, de modo que seu total passou 42 
de cinquenta e três para cinquenta e um. Desse número, dezesseis não sofreram qualquer 43 
alteração. A pauta extraordinária dedicou-se, então, às demais trinta e sete metas, que 44 
passaram por mudanças de texto ou título no tocante a conceitos, propriamente, bem como 45 
quanto à qualificação de indicadores e de fontes, dentre outros aspectos nos quais o 46 
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Secretário da SPC, Américo Córdula não se deteve por muito tempo. Acrescentou que os 47 
Conselheiros receberam um dossiê com tudo quanto foi levantado pelas Secretarias e 48 
vinculadas do Ministério da Cultura, além de um documento contendo contribuições relativas 49 
à Terceira Conferência Nacional de Cultura. Disse que, a partir daquele instante, estaria aberto 50 
um prazo para acolhimento de sugestões dos Conselheiros e seus Colegiados respectivos, para 51 
subsequente transmissão à Comissão Executiva e que a expectativa era de que todo o 52 
processo fosse concluído até março, supondo que de fevereiro a junho se daria o prazo total 53 
para os trabalhos de inclusão do PNC no PPA, os quais abrangeriam consulta pública e a 54 
própria transferência da pauta à nova composição do CNPC. Concluiu dizendo que, em junho, 55 
o PPA estaria consolidado contendo as metas do Plano, e que todo o esforço a esse respeito 56 
deveria ser o de fazer a revisão das metas refletir nas ações e programas do PPA. O Secretário 57 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado agradeceu-lhe e retomou a palavra. Cedeu a 58 
fala ao Subsecretário Marcelo Fiadeiro, SPOA/SE/MinC cujos comentários foram breves e de 59 
agradecimento pelo convite, desejo a todos de boa reunião e de menção a que reportaria, tão 60 
logo pudesse, suas impressões do encontro à Ministra Interina. O Secretário Geral do CNPC 61 
agradeceu e passou ordem do dia e ressaltou que das dezessete às dezoito horas, ocorreria o 62 
primeiro informe sobre a situação dos Planos Setoriais. Em seguida, passou a palavra a 63 
Conselheira Fernanda de Oliveira Martins, representante do CS do Design, questionou que 64 
uma vez que apenas alguns CS terminaram seus Planos e outros não, se daria a aprovação dos 65 
referidos documentos, tomando-se em conta que se deveria fazer justiça aos esforços dos 66 
demais. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, respondeu que a 67 
intenção era que esse processo fosse concluído durante os Fóruns Setoriais Nacionais. A 68 
Conselheira Fernanda de Oliveira Martins, CS Design, questionou novamente sobre quando 69 
isso se daria. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, disse-lhe que nos 70 
dias quatorze, quinze e dezesseis de julho de dois mil e quinze, pois todos os Colegiados 71 
continham membros natos aos Fóruns, sendo esses tanto os titulares quanto os suplentes – e, 72 
portanto, necessariamente estariam presentes às reuniões. Reforçou ainda que era 73 
importante estabelecer como tema central dos Fóruns as políticas setoriais de cultura, 74 
planejamento e implementação, já ali, na vigésima quinta reunião do CNPC. E que se poderia 75 
passar a tarefa de concluir os Planos que não tivessem sido finalizados aos Colegiados a serem 76 
constituídos para os mandatos seguintes. A Conselheira Fernanda de Oliveira Martins, CS 77 
Design, mais uma vez o questionou, argumentando que, de certa forma, isso tiraria do 78 
Colegiado que elaborou os Planos o poder para defendê-los. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 79 
Bernardo N da Mata Machado, respondeu que seria justamente o contrário, reiterando que 80 
esse mesmo Colegiado estaria ali presente, pois eram delegados natos, assim como os seus 81 
suplentes, aos Fóruns Nacionais. Participariam obrigatoriamente. O Secretário Geral do CNPC, 82 
Sr. Bernardo N da Mata Machado transferiu na sequência a palavra à Conselheira Marila 83 
Annibelle Vellozo, representante do CS da Dança, que quis aproveitar a presença do 84 
Subsecretário Marcelo Fiadeiro, SPOA/SE/MinC para expor questões de sua área para as quais 85 
o Subsecretário limitou-se a prometer que lhe enviaria por e-mail as respostas, dado que não 86 
as tinha no momento. Em seguida o  Conselheiro Marcos Olender, do CS de Patrimônio 87 
Material, concordou com o exposto pela Conselheira do Design, Fernanda de O Martins, e 88 
argumentou que era necessário concluírem-se os Planos Setoriais antes da entrada em vigor 89 
dos novos mandatos, expressando assim uma preocupação comum à colega de que pudesse 90 
haver, a partir de então, uma possível deturpação dos trabalhos realizados, ou um atraso na 91 
sua conclusão. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, pontuou que 92 
posteriormente, em momento propício, quando se abordaria detidamente a situação de cada 93 
Plano, a discussão poderia ser retomada. Mas que, a priori, entendia que o Colegiado se 94 
tratava de uma instituição do CNPC, e não de um mero agregado de membros. E que, desse 95 
modo, não via problema em que fosse repassada a missão de um Colegiado a outro, mesmo 96 
porque eles se reuniriam pela primeira vez logo depois da eleição juntamente com os 97 
delegados natos. O O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado considerou, 98 
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no entanto, a possibilidade de se fazerem reuniões extraordinárias, conforme sugerido pelo 99 
Conselheiro Olender, CS Patrimônio Material, para avançar na conclusão dos Planos. Dito isso, 100 
passou a palavra ao Conselheiro Arthur Leandro, representante do Colegiado Setorial de 101 
Culturas Afro-Brasileiras, que se disse contrário ao que havia acabado de dizer o Secretário 102 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, e colocou em questão a assertiva de que a 103 
discussão continuaria nos novos mandatos por se tratar o Colegiado de uma instituição. 104 
Pontuou que o Ministério da Cultura alterou unilateralmente as datas na ocasião das últimas 105 
mudanças dentro do órgão e da assunção dos cargos por novos ocupantes, sob o argumento 106 
de que esses precisavam se inteirar sobre os assuntos do CNPC. Alterações de tal tipo 107 
colocariam a parcela da sociedade civil do Colegiado em séria desvantagem em relação à do 108 
poder público e concluiu que a proposta do Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 109 
Machado, colocava os membros representantes da sociedade em posição desconfortável e 110 
desigual uma vez mais. O Secretário Geral do CNPC reiterou sua posição de se fazerem as 111 
avaliações sobre cada Plano Setorial em separado e no momento já anunciado. Mas aventou a 112 
possibilidade de se rever a questão da conclusão dos Planos até o encerramento dos mandatos 113 
vigentes.  O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, mencionou a 114 
solicitação do Conselheiro Arthur Leandro, CS de Culturas Afro-Brasileiras, de que se fizesse a 115 
leitura e aprovação das atas após ele as ler individualmente, embora tivessem sido enviadas 116 
antecipadamente. O Conselheiro Flávio Viana e Silva, CS Circo, manifestou-se argumentando 117 
que houve pouco tempo para sua leitura – foram enviadas as peças a apenas dois dias da 118 
reunião. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, procedeu então a 119 
nova consulta ao Plenário, acerca da mudança da ordem da pauta para o período da tarde. 120 
Como ninguém se opôs, prosseguiu. O Conselheiro Flávio, CS Circo, pediu a palavra e discorreu 121 
sobre a situação do Circo, o edital Carequinha, aproveitando a presença do Subsecretário de 122 
Planejamento, Sr. Marcelo Fiadeiro, como fizera a Conselheira da Dança, Sra. Marila A. Vellozo, 123 
que o acompanhou nas observações, dando, porém, certa ênfase à sua própria área de 124 
atuação. A Conselheira Giane de Souza, CS do Patrimônio Imaterial, manifestou solidariedade 125 
ao representante do Circo, pontuando que, infelizmente, via seu Setor passar pelo mesmo 126 
problema que o dele: atrasos recorrentes de verba, fomento insuficientemente prestado, além 127 
de premiações de mestres de cultura popular, cujos prêmios demoravam a tal ponto que 128 
muitos faleciam sem receber. O Conselheiro Flavio Viana e Silva, representante do Circo, 129 
reforçou sua fala ao retomar a palavra, perguntando que destino teve o dinheiro do Prêmio 130 
Carequinha, de 2013, e em seguida acusando o Ministério da Cultura de proceder com 131 
negligência no tocante à área de Circo. O Subsecretário Marcelo Fiadeiro, SPOA/SE/MinC de 132 
sua parte, demonstrou o desconhecimento do assunto e se comprometeu a levantar a 133 
informação e repassar ao Secretário Geral do CNPC. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 134 
N da Mata Machado, Secretário Geral do CNPC, deu prosseguimento ao primeiro ponto de 135 
pauta: o Termo de Parceria entre MINC e OSCIP NASCE e concedeu a palavra a Conselheira 136 
Marta Colabone, SESC/SP, que iniciou dizendo que falava em nome da Comissão de Avaliação 137 
do Termo em questão, e, em seguida, apresentou ao Plenário o relatório de cumprimento do 138 
objeto do Termo de Parceria nº 01/2009, celebrado entre o Ministério da Cultura, por 139 
intermédio da SAI, e a OSCIP NASCE – Núcleo de Atenção Social à Cidadania e Educação, para a 140 
realização da Segunda Conferência Nacional de Cultura. Destacou a Conselheira Marta 141 
Colabone, SESC/SP, que a legislação específica impõe a criação de uma Comissão de Avaliação, 142 
mas que essa, embora tenha sido efetivamente formada, não concluiu a avaliação, deixando 143 
de fazer constarem as assinaturas da aprovação do cumprimento do objeto. O Termo de 144 
Parceria foi, então, submetido ao exame do Tribunal de Contas da União e da Controladoria 145 
Geral da União (CGU). O primeiro órgão o aprovou. Já o segundo recomendou nova apreciação 146 
da prestação de contas pelo MinC. Em atendimento à solicitação, constituiu-se uma nova 147 
Comissão, a qual procedeu à leitura dos atos e das oitivas dos ex-representantes e terminou 148 
por ratificar a aprovação da prestação de contas do cumprimento do objeto, bem como a 149 
organização, a realização e a entrega dos produtos da Segunda Conferência Nacional de 150 
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Cultura. Em encerramento, a Conselheira Marta Colabone, SESC/SP, disponibilizou a pasta com 151 
toda a documentação para eventual consulta dos colegas e agradeceu. O Secretário Geral do 152 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, perguntou se alguém teria alguma observação sobre 153 
esse respeito. Ninguém se manifestou e então ele passou para o próximo ponto da pauta, que 154 
dizia respeito ao processo eleitoral. Para tanto, propôs o rito usual de fazer a leitura da minuta 155 
do texto de Portaria, apresentado pelo Grupo de Trabalho, com destaque pelos Conselheiros 156 
presentes dos pontos a serem debatidos. Enfatizou que a minuta fora confeccionada por um 157 
Grupo de Trabalho constituído para esse fim específico e que sua composição tinha maioria de 158 
representantes da sociedade civil – não sendo, portanto, uma proposta do Ministério da 159 
Cultura. Perguntou ao Conselheiro  Davy Alexandrisky, CS Artes Visuais, membro do GT, se 160 
esse queria se manifestar; no entanto, este sugeriu que a Conselheira Mileide, que participou 161 
da elaboração do documento, se juntasse à mesa. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N 162 
da Mata Machado, iniciou a leitura pela ementa: “Portaria que estabelece o processo eleitoral 163 
para os Colegiados Setoriais e representantes da sociedade civil das áreas Técnico-Artísticas e 164 
Patrimônio Cultural no Conselho Nacional de Política Cultural para o período de dois mil e 165 
quinze a dois mil e dezessete, por meio dos Fóruns Nacionais Setoriais”. A minuta da Portaria é 166 
parte integrante da presente Ata,  a leitura foi procedida pelos componentes da mesa que 167 
iniciaram a apresentação de destaques. O Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, 168 
pediu destaque aos artigos terceiro e quarto. O Conselheiro Arthur Leandro, CS de Culturas 169 
Afro-Brasileiras,  retornou à sala e pediu um destaque geral, dado que perdera a leitura desde 170 
o início. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado indeferiu o pedido e a 171 
Coordenadora Geral do CNPC, Sra. Magali Moura, complementou que isso atrapalharia o fluxo 172 
da leitura, sugerindo em seguida que o Conselheiro fizesse a leitura do trecho já passado e os 173 
eventuais destaques em outro momento, o que foi acordado. A Conselheira Giane Maria de 174 
Souza, CS Patrimônio Imaterial, pediu destaque ao artigo nono. Os Conselheiros Arthur 175 
Leandro, CS de Culturas Afro-Brasileiras, e Isaac Loureiro, CS de Culturas Populares, 176 
destacaram o artigo onze na íntegra. O Conselheiro Isaac Loureiro , CS Culturas Populares, 177 
também apresentou destaques ao inciso cinco e ao artigo doze. O Conselheiro Arthur Leandro, 178 
CS Culturas Afro-Brasileiras, ao artigo doze. Em seguida, o Conselheiro Isaac Loureiro, CS 179 
Culturas Populares, pediu destaque ao artigo quatorze e o Conselheiro Arthur Leandro, CS 180 
Culturas Afro-Brasileiras, aos artigos treze, quatorze, quinze e dezesseis, frisando que devido à 181 
questão da participação. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 182 
anunciou destaque ao inciso primeiro do artigo quinze do Conselheiro Flávio Viana da Silva, CS 183 
Circo. Os Conselheiros Fernanda de Oliveira Martins, CS Design, Giane Maria de Souza,  CS 184 
Patrimônio Imaterial e Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, destacaram o inciso quatro do 185 
artigo quinze. As Conselheiras Giane Maria de Souza, CS Patrimônio Imaterial, e Fárida Mirany 186 
de Mira, CS Arquitetura e Urbanismo, fizeram destaques ao inciso cinco do artigo quinze. Os 187 
Conselheiros Isaac Loureiro, CS Culturas Populares e Arthur Leandro, CS Culturas Afro-188 
Brasileiras, fizeram destaques ao artigo dezessete. Os Conselheiros Arthur Leandro, CS 189 
Culturas Afro-Brasileiras, Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, Marila A Vellozo, CS Dança, e 190 
Giane Maria de Souza, CS Patrimônio Imaterial, destacaram os artigos dezessete e dezoito. O 191 
Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, chamou a atenção porque o texto 192 
encaminhado por e-mail estava diferente do que estava sendo lido. Alguém não identificado 193 
perguntou qual versão era, afinal, a versão válida. Como houve por isso certa inquietação, o 194 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado decidiu suspender por cinco 195 
minutos a sessão. Uma vez sido o ponto superado, foi retomada a leitura do texto desde seu 196 
artigo dezoito. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, perguntou quais 197 
Conselheiros apresentaram destaques aos artigos dezessete e dezoito, e confirmaram os 198 
Conselheiros Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, Isaac Loureiro, CS Culturas 199 
Populares, Marila A Vellozo, CS Dança, Giane Maria de Souza, CS Patrimônio Imaterial e 200 
Amilson Godoy, CS Música. Os Conselheiros Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, Flávio 201 
Viana e Silva, CS Circo, Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, e Rodrigo Duarte, CS Arquivos, 202 
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fizeram destaques à seção I inteira, artigos dezenove a vinte quatro. Os Conselheiros Marcos 203 
Olender, CS Patrimônio Material, e Giane Maria de Souza, CS Patrimônio Imaterial, destacaram 204 
o artigo vinte e um. O Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, fez destaque ao artigo 205 
vinte e dois. Os Conselheiros Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, e Marila A Vellozo, 206 
CS Dança, destacaram os artigos vinte e dois e vinte e três. Giane Maria de Souza, CS 207 
Patrimônio Imaterial destacou o artigo vinte e quatro. O Conselheiro Arthur Leandro, CS 208 
Culturas Afro-Brasileiras, destacou toda a Seção dois, artigos vinte e cinco a vinte e sete e  os 209 
artigos vinte e nove e trinta. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 210 
apresentou destaque ao artigo trinta e três e o Conselheiro Arthur Leandro, CS Culturas Afro-211 
Brasileiras, destacou o trinta e dois e o trinta e três. Os Conselheiros Marila A Vellozo, CS 212 
Dança, e Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, destacaram o artigo trinta e quatro. O 213 
Conselheiro Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, pediu destaque no Art. trinta e seis, 214 
juntamente com Isaac Loureiro, CS Culturas Populares. Em seguida, os Conselheiros Fernanda 215 
de Oliveira Martins, CS Design, Giane Maria de Souza, CS Patrimônio Imaterial, Arthur Leandro, 216 
CS Culturas Afro-Brasileiras, e Amilson Godoy, CS Música e Isaac Loureiro, CS Culturas 217 
Populares, destacaram o artigo trinta e sete. O Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas 218 
Populares destacou o artigo quarenta, acompanhado dos conselheiros Giane Maria de Souza, 219 
CS Patrimônio Imaterial, e Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras. Finalizada a leitura e a 220 
apresentação dos destaques, o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 221 
decidiu interromper a sessão do Plenário com retorno às treze horas e trinta minutos. O 222 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, reiniciou o Plenário às treze horas 223 
e quarenta minutos e, dado que não havia quórum para tratamento dos destaques feitos à 224 
minuta, entendeu oportuno aproveitar o momento para explanar os princípios que haviam 225 
norteado o Grupo de Trabalho na elaboração do texto em discussão. Solicitou, para tanto, a 226 
presença dos membros do GT, os Conselheiros Rodrigo Duarte, CS Arquivos, Mileide Flores 227 
(Maria do Socorro Sampaio Flores), CS Literatura, Livro e Leitura, e Davy Alexandrisky, CS Artes 228 
Visuais. Salientou duas formas: a da simplificação do cadastro e do processo de votação. Em 229 
relação à primeira, afirmou que a principal demanda dos Colegiados foi de que o cadastro não 230 
ficasse submetido apenas à plataforma virtual, mas pudesse ser efetuado também pela via 231 
postal. Isso foi atendido. Quanto ao processo de votação, após explanação do histórico do 232 
processo anterior, explicou que as eleições nos Estados tiveram como critério o de quórum 233 
mínimo e que havia uma regra de proporcionalidade que dependia do número de eleitores. A 234 
forma então proposta tinha por objetivo tornar o processo mais simples e célere, tendo em 235 
vista que cada Colegiado Setorial em cada Estado e o Distrito Federal teria, via de regra, três 236 
pessoas, mais os delegados natos, que eram os titulares e os suplentes dos Colegiados. Dito 237 
isso, passou a tratar do protagonismo da sociedade civil, outro elemento que teria servido de 238 
base à construção da normativa em discussão. Ponderou que, quando se tratou do processo 239 
eleitoral, uma das coisas que mais se demonstraram importantes foi a necessidade de que os 240 
eleitores que viriam a Brasília fossem escolhidos mediante amplo processo de discussão, não 241 
restrito ao meio virtual e à plataforma informática. A esse respeito se fez uma longa conversa, 242 
cuja conclusão foi a de que os Setores é que deveriam estabelecer os seus próprios métodos, 243 
bem como seus encontros. Por outras palavras: os representantes da sociedade civil que 244 
seriam eleitos deveriam ser os protagonistas do processo de eleição, como fez questão de 245 
sublinhar. Em reforço, acresceu que não seria função do Estado, unilateralmente, decidir como 246 
a sociedade deveria se organizar para chegar a Brasília. Antes de passar a palavra, colocou que 247 
todo o esforço feito consistia, em essência, em tornar o CNPC um colegiado o mais 248 
representativo possível da realidade social, em especial no tocante aos Setores Técnico-249 
artísticos e de Patrimônio Cultural. Ditas essas palavras, perguntou aos conselheiros, membros 250 
do GT,  Rodrigo Duarte, CS Arquivos, Mileide Flores (Maria do Socorro Sampaio Flores), CS 251 
Literatura, Livro e Leitura e Davy Alexandrisky, CS Artes Visuais, se gostariam de se pronunciar. 252 
O Conselheiro Davy Alexandrisky, CS Artes Visuais, falou que considerava que foram obtidas 253 
conquistas valiosas no processo de reflexão e criação do novo arcabouço técnico-conceitual 254 
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expresso no texto ora em análise, assim como o explanou o Secretário Geral do CNPC, Sr. 255 
Bernardo N da Mata Machado. O Conselheiro Davy Alexandrisky, CS Artes Visuais, reforçou o 256 
fato de que se trouxe o que chamou de uma qualificação para a discussão, na medida em que 257 
se passou a considerar delegados natos também os suplentes. Isso, na sua perspectiva, 258 
representou um avanço significativo, uma vez que já de início se teriam trinta membros – 259 
computados os titulares e suplentes, cuja soma resultaria nesse número. Por fim, colocou que 260 
endossava todas as considerações feitas pelo Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 261 
Mata Machado, e que, a seu ver, as questões que o Plenário destacou quando da leitura da 262 
minuta de Portaria se referiam meramente a aspectos de redação e não propriamente a 263 
conteúdos. E isso porque ele e os Conselheiros do Plenário que compuseram o Grupo de 264 
Trabalho teriam garantido a inserção no texto de tudo quanto foi considerado relevante nas 265 
reuniões do Conselho. Em seguida, a Conselheira Mileide Flores (Maria do Socorro Sampaio 266 
Flores), CS Literatura, Livro e Leitura, falou que, na sua percepção, ocorreram dois debates ao 267 
longo do processo de discussão que se acirraram com o tempo. O primeiro fora mencionado 268 
pelo Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, e o segundo foi qual o 269 
número suficiente de membros para a constituição de um Colegiado. Para a Conselheira, essa 270 
questão do número de membros, especificamente, revelava-se problemática inclusive para 271 
ela, tendo em vista a dimensão do país. Após muito debate, chegou-se ao número de quinze 272 
membros, sendo que, não obstante, a questão permanecia incômoda. Concluiu ela dizendo 273 
que o aspecto da representatividade foi, então, um dos principais pontos em torno dos quais 274 
gravitaram os embates e reflexões quando da confecção da minuta. Em seguida, o Conselheiro 275 
Rodrigo Duarte, CS de Arquivos, ressaltou a importância do estímulo, pelo Ministério da 276 
Cultura, à organização da sociedade civil, defendendo que o órgão deveria cumprir uma boa 277 
política de comunicação junto a essa, visto que possui uma estrutura que lhe permitiria atingi-278 
la ampla e profundamente. Argumentou ainda que era necessário que os próprios 279 
representantes da sociedade civil criassem a mobilização que faltava aos Setores. Tal ação 280 
demandaria chancela do MINC, não sendo, todavia, um dever do qual poderiam os 281 
Conselheiros se esquivar. Solicitou que o Ministério levasse alguém ao Plenário para explicar o 282 
funcionamento da plataforma digital, mediante a qual as participações acontecem 283 
predominantemente, e pediu que essa pessoa explicasse se havia modificações, pois se teria, 284 
de modo geral, pouca compreensão a seu respeito e isso comprometeria o próprio fim a que 285 
se destina a ferramenta: a participação social em si. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 286 
N da Mata Machado perguntou então a Magali Moura, Coordenadora-Geral do CNPC, se seria 287 
possível levar ao Plenário uma pessoa da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação, 288 
CGTI, em algum momento da reunião para fazer a explicação solicitada pelo Conselheiro 289 
Rodrigo Duarte, CS Arquivos. A coordenadora Magali Moura ponderou, todavia, não ser 290 
oportuno fazê-lo, pois até aquele momento não tinham sido tratados determinados pontos 291 
com o setor dos quais não se poderia prescindir. E que esses diálogos, por sua vez, dependiam 292 
de conversas da Coordenação com os Conselheiros, a fim de sondar no que precisamente a 293 
plataforma seria alterada. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 294 
concordou sobre a indispensabilidade de se estabelecer de antemão sobre o que se trataria 295 
exatamente numa nova aproximação com a CGTI. Como não houvesse mais manifestações 296 
acerca disso, anunciou em seguida que os Conselheiros Arthur Leandro, CS Culturas Afro-297 
Brasileiras, e Dulce Tamara da Rocha Lamego da Silva, Representante da ANDIFES, se 298 
inscreveram para falar. Após fazer breve resumo do que se havia tratado desde o retorno do 299 
intervalo da sessão para situar aqueles que haviam chegado há pouco, passou a palavra ao 300 
Conselheiro Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras. Deu relevo, antes, a que não foram 301 
discutidos até ali os destaques, uma vez que o Colegiado não havia atingido quórum para 302 
tanto. O Conselheiro Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, passou então a falar, 303 
argumentando que um aspecto que lhe desagradava era o da baixa representatividade, no 304 
âmbito do Conselho, em relação aos grupos socialmente marginalizados, em sua generalidade. 305 
Nominalmente, citou os jovens, idosos, mulheres e negros, tratando do aspecto qualitativo de 306 
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tal representatividade. Colocou que o CNPC parecia estar em dissonância com os debates e 307 
lutas que se vinham travando na sociedade mais ampla, bem como com as conquistas que tais 308 
grupos vinham fazendo no interior dessa. Dirigiu sua crítica também à minuta de Portaria, 309 
dizendo nela não perceber os aspectos que ora ressaltava. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 310 
Bernardo N da Mata Machado, respondeu-lhe que se buscou informação a respeito de um 311 
Decreto de criação de novas cadeiras, e que o mesmo já se encontrava na Presidência da 312 
República. Disse ainda que se tinha a expectativa de que o documento fosse assinado no ano 313 
corrente e que seu texto contemplaria, ao menos em parte, as preocupações do Conselheiro. 314 
Passou a palavra em seguida à Conselheira Dulce Tamara da Rocha Lamego da Silva, 315 
Representante da ANDIFES, que iniciou com sua concordância com a exposição do Conselheiro 316 
Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, e ponderou, no sentido de que percebia avanços 317 
significativos na proposta de texto. Por fim, colocou que gostaria que o MINC tivesse uma ação 318 
mais intensa à mobilização da sociedade, com vistas a mostrar ao cidadão que esse tem direito 319 
de se fazer ouvir pelo Ministério. Sugeriu, para o alcance desse objetivo, o uso de campanhas 320 
publicitárias. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, agradeceu à 321 
Conselheira e destacou que ela havia dado o mote conceitual da campanha: o direito à 322 
participação. Ressaltou que sua ideia fora de todo oportuna. Transferiu em seguida a palavra 323 
ao Conselheiro Davy Alexandrisky, CS Artes Visuais, que teceu o raciocínio de que haveria certa 324 
superestimação do CNPC, criticou as acusações feitas de que o Conselho é um espaço elitista e 325 
que a verdadeira realidade social, em seu entender, jamais poderia ser representada no 326 
Conselho, pois estaria, de fato, nas ruas. Essas é que seriam, na verdade, o epicentro a partir 327 
do qual todo o resto emanaria, sendo as questões levadas ao Conselho derivadas de 328 
percepções obrigatoriamente elitistas e, nessa medida, também distorcidas. Seria necessário, 329 
então, ouvir “as ruas” para que se preservasse ao menos alguma coerência com aquilo que se 330 
pretendia representar. Mas que representatividade, de fato, tal como almejada, era mera 331 
utopia e nem se deveria pretendê-la, dado esse mesmo fato que, por sua vez, colocaria o 332 
Conselho numa posição menos importante que a que lhe davam os membros. O Conselheiro 333 
Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, solicitou a palavra para rebater o Conselheiro 334 
Davy Alexandrisky, CS Artes Visuais, e o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 335 
Machado que, após relutância, atendeu à solicitação do Conselheiro Arthur Leandro, CS 336 
Culturas Afro-Brasileiras, o qual, no uso da palavra, afirmou que os brancos buscavam sair pela 337 
tangente por meio do discurso “eu nunca fiz isso, quem faz isso são os negros”, uma vez que 338 
não agem diretamente, mas colocam policiais negros para matar jovens negros de periferia. O 339 
Conselheiro acrescentou que isso se configurava como uma dinâmica perversa, a qual se 340 
reproduz no tempo, sendo sua forma mais remota a figura dos “capitães do mato” – negros 341 
cuja função era capturar negros escravos que fugiam de seus senhores. O Conselheiro Arthur 342 
Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, pontuou ainda, com ironia, que lhe agradava ver o 343 
conselheiro dizer com orgulho que constituía a elite, pois era esse mesmo grupo que se 344 
esquivava do verdadeiro debate e, nessa medida, reforçava o status quo.  Destacou que ainda 345 
que o espaço do Conselho seja, de fato, de elite, a população negra quer dele fazer parte, 346 
integrando-o por igual. Para o Conselheiro Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, a 347 
população negra também gostaria de se tornar elite, por assim dizer, visto que por essa via é 348 
que se atingiria, no âmago, o perseguido ideal de igualdade racial. O Conselho seria um meio 349 
de materializar esse ideal, por outros termos e sugeriu que era necessário inserir tais conceitos 350 
na Portaria, pois, se não se garantisse isso naquele momento, não se faria sua promoção 351 
efetiva, assim como não se fez quando da Terceira Conferência Nacional de Cultura, à qual 352 
chamou de “Conferência chapa branca”. Ante essa colocação, o Secretário Geral do CNPC, Sr. 353 
Bernardo N da Mata Machado, reagiu destacando que a Conferência se compôs de dois terços 354 
da sociedade civil e um terço do Governo. O Conselheiro Arthur Leandro, CS Culturas Afro-355 
Brasileiras, novamente interveio, porém de modo ininteligível. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 356 
Bernardo N da Mata Machado, em seguida deu continuidade à revisão da minuta de Portaria, 357 
iniciando pela Coordenadora Geral do CNPC, Magali Moura, que pedira destaque à expressão 358 
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“Portaria”, para a qual sugeriu  alteração” para “Edital”, dado que, conceitualmente, 359 
caracterizaria “chamamento público”, sendo o nome mais adequado, ao documento. O 360 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, hesitou quanto à mudança antes 361 
de consultar a Consultoria Jurídica (CONJUR) do Ministério da Cultura, e a Coordenadora disse 362 
então que já havia feito consulta à CONJUR e à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e 363 
Administração  (SPOA) do MINC, e que lhe disseram ambos os setores que o procedimento 364 
estava correto. Em prosseguimento, perguntou como se dariam possíveis alterações no 365 
instrumento normativo ao longo do tempo e foi informado que por meio de Edital, após 366 
consulta ao Conselho. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado passou 367 
ao debate dos destaques seguintes, iniciando pelo Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas 368 
Populares que foram registrados pela Coordenadora Geral do CNPC. O destaque posterior foi 369 
feito ao artigo nono pela Conselheira Giane M de Souza, CS Patrimônio Imaterial, que por estar 370 
ausente, não foi discutido nesse momento. Em seguida ao artigo onze, destacado, iniciou pelo 371 
Conselheiro Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, que ponderou que seria inviável tal 372 
composição, sugerindo que as Comissões Eleitorais fossem compostas por apenas um membro 373 
de cada Setor. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado contra-374 
argumentou que, no caso de os Colegiados Setoriais não indicarem, a indicação caberá a 375 
Comissão Organizadora Nacional. O Conselheiro Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, 376 
cogitou que, nesse caso, também seriam geradas distorções, pois seriam chamadas pessoas 377 
amigas dos gestores e, portanto, não necessariamente reconhecidas pela sociedade civil como 378 
seus representantes de fato. Dado o impasse, o Secretário-Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 379 
Mata Machado, passou a palavra para o Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares que 380 
abordou o ponto sob outra perspectiva, ou seja, que seriam dois representantes da sociedade 381 
civil indicados pelos respectivos Setoriais entre seus membros. Só que, visto que os Colegiados 382 
não tiveram acesso à minuta da Portaria para discutir e deliberar, deveria tal escolha se dar 383 
por intermédio de reunião presencial dos membros dos Colegiados Setoriais. Portanto, os 384 
destaques apresentaram propostas distintas e o Secretário-Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 385 
Mata Machado, ponderou que a Comissão Eleitoral compor-se-ia de quatro membros, na 386 
proposta inicial, sendo dois representantes da sociedade civil e dois do poder público. 387 
Questionou se a proposta de Leandro seria a de reduzir para três o número de membros, 388 
passando a ser apenas um o representante da sociedade civil. Foi aberto para debate das 389 
propostas pelos membros do Plenário e a Conselheira Marila A Vellozo, CS Dança, ponderou 390 
sobre a necessidade de terem-se os dois membros da sociedade civil pelo fato de esses 391 
observarem com frequência aspectos que escapam ao olhar do poder público, trazendo à tona 392 
dificuldades que o público amplo tem e que, caso contrário, passariam despercebidas. O 393 
Conselheiro Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, acatou a ponderação e retirou o 394 
destaque. Após mais alguns debates, foi colocado em votação e o Plenário decidiu 395 
unanimemente pela alteração do texto, com a possibilidade de indicação pelos Colegiados de 396 
pessoas “não integrantes” de sua composição. O próximo destaque sobre mesmo artigo, foi de 397 
autoria do Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, que argumentou que seu Setor 398 
teria dificuldades intrínsecas e profundas de mobilização. Disse ainda que imaginava 399 
compartilhar dessa dificuldade com outras áreas, tais como os de Patrimônio Imaterial e 400 
Culturas Afro-Brasileiras. Defendeu então que se fizessem encontros presenciais para 401 
proceder-se as indicações de membros pelos Colegiados Setoriais. O Secretário Geral do CNPC, 402 
Sr. Bernardo N da Mata Machado, opôs-se de imediato, alegando que no Ministério da Cultura 403 
não há dotação orçamentária para convocar uma reunião presencial dos Colegiados. Aventou-404 
se a possibilidade de que alguns Setores fossem contemplados com a medida, proposta que 405 
logo foi rechaçada. A Coordenadora-Geral do CNPC, Magali Moura, expôs os números de 406 
inscritos gerais para cada Colegiado no processo eleitoral anterior que demonstrou haver uma 407 
grande diferença entre esse quantitativo e o daqueles que preenchiam efetivamente os 408 
requisitos para a candidatura, mas no total foram inscritos seis mil duzentos e onze eleitores 409 
no país. A Conselheira Fernanda de Oliveira Martins, CS Design reconheceu como um gargalo 410 
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imposto por dificuldades majoritariamente devidas à plataforma digital que mediou o 411 
processo. A Coordenadora Geral do CNPC, Magali Moura considerou, todavia, que o que 412 
poderia ter havido de fato foi uma incompreensão da exigência de documentação, 413 
argumentou que a necessidade de apresentação de documento de Registro Geral ou 414 
equivalente deveria obrigatoriamente se dar em um momento seguinte ao do cadastro em si, 415 
fato, entretanto, que o texto da normativa não deixava transparecer com tranquilidade e que 416 
assim foi igualmente identificado pela Conselheira Fernanda. O texto, em sua literalidade e 417 
segundo foi mencionado, falava em apresentação de tais documentos quando da inscrição, no 418 
processo eleitoral anterior. Nesse momento da reunião ocorreram diversas conversas 419 
entrecortadas e inconclusas, só sendo possível depreender-se que se teve o ponto por 420 
controverso e sobre esse se pediu revisão. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 421 
Machado, tentou sintetizar o debate que se fizera sobre o destaque proposto pelo Conselheiro 422 
Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, ou seja, se a indicação dos membros da Comissão 423 
Eleitoral pelos Colegiados seria por reunião presencial ou não. Frisou que acreditava que as 424 
articulações e mobilizações, em seu entender, deveriam ser feitas pelos próprios setores da 425 
sociedade civil representados, pois o viés orientador das novas posturas era 426 
fundamentalmente o do protagonismo da própria sociedade. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 427 
Bernardo N da Mata Machado, foi rebatido nessa fala pela Conselheira Fernanda O Martins, CS 428 
Design, para quem se havia de considerar que as realidades brasileiras são múltiplas e 429 
díspares, de modo que um tratamento indiferente a suas características seria injusto e 430 
incoerente com o que se tentava atingir. O Conselheiro Isaac Loureiro, CS das Culturas 431 
Populares, apoiou apontando que, no caso do Design, as necessidades eram diversas das do 432 
Setor dele. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, disse então que não 433 
poderia pôr naquele momento isso em discussão, pois o que o Conselheiro Isaac Loureiro, CS 434 
das Culturas Populares, solicitou era que, além de se fazer uma reunião presencial para a 435 
indicação dos membros à Comissão Eleitoral, fossem tratadas outras questões. Essas não 436 
estavam em pauta, naquele instante, o que impediria sua discussão, conforme o Secretário 437 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado. Em seguida passou a palavra a Naiara 438 
Tukano, CS Cultura dos Povos Indígenas, que pontuou que seu Setor possuía especificidades, 439 
tais como o pouco ou nenhum acesso à internet e a telefones, assim como os aspectos 440 
relativos às localidades de moradia e aos meios de transporte. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 441 
Bernardo N da Mata Machado, contra-argumentou que isso, entretanto, estava compreendido 442 
nas ressalvas feitas na própria normativa em discussão, dado que estabelecia tratamento 443 
diferenciado às comunidades indígenas, atendendo aos anseios da Conselheira. Destacou o 444 
inciso terceiro do artigo dezoito da Portaria, trecho voltado às especificidades do Setor. A 445 
Conselheira Naiara Tukano, CS Cultura dos Povos Indígenas, justificou que havia chegado 446 
somente após a leitura de tal inciso devido a atrasos no seu traslado, mas que buscaria se 447 
inteirar do que até então fora discutido. Acrescentou, não obstante, que no tocante ao 448 
tratamento diferenciado ao Setor Indígena, era necessário ampliar-se a discussão em si acerca 449 
do mecanismo, com vistas à melhor adequação possível à sua realidade. O Secretário Geral do 450 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, concordou e afirmou que a intenção era que o setor 451 
fosse regulado por normativa específica, consistindo esta em Portaria ou Edital. O Secretário 452 
Geral do CNPC confirmou esta informação com os Conselheiros Flávio Viana e Silva, CS Circo, e 453 
Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, e o Conselheiro Flavio registrou a solicitação de 454 
uma reunião presencial dos colegiados conforme proposta dos Conselheiros Isaac William 455 
Farias Loureiro, CS Culturas Populares, Fernanda de Oliveira Martins, CS Design, e acrescentou 456 
os colegiados de Artes Visuais, Arquivos e de Culturas Afro-Brasileiras. Em seguida, o 457 
Secretário Geral do CNPC deu prosseguimento a reunião e informou que estavam inscritas as 458 
Conselheiras Giane e Marila. Passou a palavra à Conselheira Giane M de Souza, CS Patrimonio 459 
Imaterial, que se desculpou inicialmente pelo atraso e se posicionou em seguida em sentido 460 
favorável à proposta do Conselheiro Isaac W F Loureiro, CS Culturas Populares. Segundo ela, 461 
seriam de fato necessárias reuniões presenciais com o intuito de criar mobilização dentro de 462 
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cada Setor onde tal se fizesse necessário para garantir o atendimento aos imperativos de 463 
democratização e inclusão, bases precípuas do próprio CNPC, como fez questão de sublinhar. 464 
O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado então lembrou à Conselheira 465 
Giane que um dos principais argumentos que surgiram do debate que ora se fazia sobre a 466 
normativa foi quanto ao MINC firmar o compromisso de pôr em prática um plano de 467 
comunicação com a finalidade de gerar a pretendida mobilização da parte da sociedade. Isso 468 
seria um reforço, por outra via, à intenção do Conselheiro de dar à sociedade o lugar de 469 
protagonista no tocante aos processos em pauta. Dito isso, o Secretário Geral do CNPC, Sr. 470 
Bernardo N da Mata Machado, passou a fala à Conselheira Marila A Vellozo, CS Dança, que, 471 
por sua vez, disse não ter entendido bem qual era realmente a solicitação de Conselheiro Isaac 472 
Loureiro, CS Culturas Populares, o que foi esclarecido por outro conselheiro, não identificado, 473 
dizendo que o que estaria em discussão seria a forma de escolher dois representantes para a 474 
Comissão Eleitoral: se seriam necessárias a realização de reuniões presenciais para 475 
apresentação dos dois nomes ou se seria possível resolver isso por meio da internet. O 476 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, concordou e devolveu a palavra a 477 
Conselheira Marila, que, esforçando-se por dar mais nitidez à sua primeira fala, perguntou se a 478 
dificuldade era quanto a se reunir para ter duas indicações à Comissão Eleitoral ou era para 479 
construir uma mobilização para o processo eleitoral, destacando que pensava serem coisas 480 
diferentes, embora próximas. Concluiu que questionava para saber ao certo acerca do que 481 
votaria. Isso posto, o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, disse em 482 
arremate que o Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, colocou como um segundo 483 
ponto a questão da mobilização. O que ele gostaria de discutir, propriamente, era sobre a 484 
necessidade de reuniões presenciais para a indicação dos dois nomes, uma vez consideradas as 485 
já mencionadas especificidades de cada Setor. Tinha o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 486 
N da Mata Machado, a intenção de passar à votação do destaque, quando o Conselheiro 487 
Arthur Leandro, CS Culturas Afro-Brasileiras, solicitou-lhe a palavra e chamou a atenção para o 488 
Setor de Culturas Afro-Brasileiras que também mereceria olhar diferenciado, já que abarcava 489 
povos de terreiros e quilombos, com dificuldades também bem pontuais. Questionou então se 490 
a votação se daria com a inclusão dessa demanda. Sobre isso não obteve resposta, já que o 491 
debate a essa altura tornara-se intenso. Nesse ínterim, houve menção de alguém não 492 
identificado de que a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural faria reuniões 493 
extraordinárias com os Setores Indígenas e de Culturas Populares e cogitou-se que, nisso, suas 494 
demandas específicas seriam contempladas. Outra pessoa não identificada disse, em 495 
contraponto, que não considerava que tais necessidades se referiam estritamente aos dois 496 
Setores e reforçou da necessidade das reuniões presenciais nos Setores que precisassem fazê-497 
las. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, respondeu que não era isso 498 
que estava afinal em discussão no momento e que teria que receber antes os pedidos de cada 499 
Colegiado Setorial, para analisá-los do ponto de vista orçamentário. O Conselheiro Leandro 500 
protestou. Questionou se o que de fato estaria em discussão seriam os Setores de Culturas 501 
Populares, o Indígena e o de Culturas Afro-Brasileiras, dentre outros, ou se o orçamento os 502 
precedia. Em seu raciocínio, essa segunda questão não viria a propósito, uma vez que vigeria 503 
um Decreto Presidencial que prescreve tratamento diferenciado a certos Setores considerados 504 
povos tradicionais, em sua generalidade. Nisso, o Conselheiro pôs em xeque o 505 
condicionamento de tal tratamento ao orçamento. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N 506 
da Mata Machado, compreendeu sem, no entanto, deter-se no ponto. Em vez disso, quis logo 507 
colocá-lo em votação. Houve falas atravessadas nesse momento. O Secretário de Políticas 508 
Culturais, Américo, solicitou a palavra e, sendo-lhe essa concedida, reforçou que o que estava 509 
em discussão era tão somente a indicação de dois nomes para a composição do Colegiado 510 
Eleitoral. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, acrescentou que o 511 
artigo quatorze tinha quatro destaques e dizia respeito a processos eleitorais diferenciados. 512 
Leandro rebateu que nesses não estava inscrito o Setor que representava. O Secretário Geral 513 
do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, recomendou que fizesse então destaque ao 514 
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trecho. Com alguma dificuldade, entre falas entrecortadas e animosidade, colocou, por fim, o 515 
destaque em votação. Pediu que, aqueles que achavam que se deveria fazer reunião 516 
presencial, se manifestassem. Contou os votos. Pediu então quem levantassem as mãos quem 517 
discordava. Contou-os também. Por fim, perguntou das abstenções. A opinião de que não 518 
eram necessárias reuniões presenciais venceu. Terminada a votação, o Secretário Geral do 519 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata, intentou passar ao tópico seguinte. Tratava-se de destaques ao 520 
artigo doze, um de Arthur Leandro, outro de Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares. 521 
No entanto, antes que o fizesse foi interrompido por interlocutor não identificado, o qual 522 
pediu que se voltasse à questão da Conselheira Giane, que não estava no momento em que a 523 
questão por ela apresentada foi posta em discussão. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 524 
N da Mata Machado, consentiu e Giane passou a falar que queria perguntar por que o IBRAM 525 
não estava compondo a Comissão Organizadora, visto que o Fórum indicaria uma lista tríplice 526 
e o Setor de Museus precisava de parcerias institucionais nos Estados e Municípios. A 527 
Conselheira perguntou também sobre por que haveria uma série de museus que são 528 
cadastrados no IBRAM e não estavam sendo acionados para o processo de mobilização. O 529 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, respondeu-lhe que haveria um 530 
processo eleitoral específico para o Setor de Museus, conforme o artigo quatorze. Adicionou 531 
que o objetivo principal da Comissão Organizadora Nacional – referida por Giane – era reunir 532 
os órgãos que iriam coordenar os respectivos Fóruns Setoriais. Não sendo o IBRAM 533 
responsável pela coordenação junto a nenhum Fórum Setorial, naturalmente não foi incluído 534 
no CNPC. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, reportou ainda que a 535 
decisão seria tomada em alguns dias no Fórum próprio do Setor, e a partir da indicação de lista 536 
tríplice surgida lá - o evento estava ocorrendo concomitantemente à reunião do CNPC, porém 537 
em Belém do Pará. Dito isso, perguntou a Giane se ela gostaria de retirar o destaque. Apôs que 538 
o que dissera era resultado da elaboração de Grupo de Trabalho constituído para esse fim – 539 
discutir o caso do Colegiado Setorial de Museus. Giane respondeu então que discordava do 540 
posicionamento do Grupo de Trabalho sobre isso. Considerava ela que o IBRAM teria de 541 
participar das discussões do Sistema Nacional de Cultura, dado o fato de que existia já um 542 
Sistema Nacional de Museus. Defendeu o fortalecimento do órgão colegiado, e que esse 543 
estivesse inserido no contexto do debate geral, independentemente de o Fórum paralelo à 544 
reunião do Plenário do CNPC. Disse que o Colegiado Setorial de Museus teria 545 
responsabilidades no que se refere à composição e organização das políticas públicas da área, 546 
citando, por fim, que havia uma série de discussões relacionadas ao Patrimônio Cultural, à 547 
Cartografia de Diversidades Culturais e Expressões, dentre outras questões, para cujo 548 
desenvolvimento o IBRAM poderia contribuir. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 549 
Mata Machado, sugeriu então que a Conselheira propusesse que o Instituto Brasileiro de 550 
Museus passasse a integrar a Comissão Organizadora Nacional. Tentou em seguida estabelecer 551 
que se fizessem todas as inscrições para considerações sobre esse ponto de uma só vez, com 552 
vistas à otimização do uso do tempo. Os Conselheiros atenderam. Alguém não identificado 553 
passou a se dirigir a Giane. Disse-lhe que ela não estava na reunião anterior do Conselho, mas 554 
que nessa ficara evidente que o Setor de Museus não tinha interesse em participar dos 555 
processos aos quais Giane se referiu. Que preferia se manter à parte. Prova disso teria sido o 556 
fato de que o Conselheiro que à época ocupava sua cadeira se abstivera de participar da 557 
elaboração da minuta de Portaria que então se debatia. Segundo o interlocutor, o ex-558 
representante de Museus retirara seu nome da lista de componentes do Grupo de Trabalho, e 559 
sua principal reivindicação fora a de que o Comitê Gestor de Museus passasse a ser 560 
considerado o próprio Colegiado do Setor. O interlocutor concluiu dizendo que não haveria por 561 
que então a Conselheira reclamar participação, dada a intenção contrária demonstrada pelos 562 
seus pares. Na sequência, o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 563 
passou a palavra a Davy. Esse a usou para apelar aos colegas Conselheiros que se ativessem 564 
estritamente às discussões reais, não as estendendo para assuntos não abordados pela minuta 565 
de Portaria, originalmente. Frisou que não se importaria em tratar de cada um dos pontos à 566 
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exaustão, revolvendo-os o quanto preciso, mas que, caso não se seguisse com rigor a disciplina 567 
necessária, a discussão se transformaria em divagação. Davy disse, em conclusão, que aquele 568 
momento deveria ser eminentemente prático, objetivo, buscando evitar os devaneios. O 569 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, agradeceu a Davy e transmitiu 570 
logo em seguida a palavra a Américo Córdula. O Secretário de Políticas Culturais propôs que 571 
fossem retiradas da Portaria as áreas de Audiovisuais e Museus, visto que teriam essas áreas 572 
estabelecido processos diferenciados com relação às eleições. A normativa, no entendimento 573 
de Córdula, versaria não sobre esses dois Colegiados, mas, estritamente, sobre os demais. Não 574 
faria sentido, inclusive, inserir-se o IBRAM no processo eleitoral, bem como na Comissão 575 
Organizadora Nacional. Nesse ponto o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata O 576 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado discordou do colega. Tomou o 577 
artigo catorze do texto em debate, cujas prescrições abrangeriam também a área de Museus. 578 
Já acerca do Setor Audiovisual, mencionou que foram enviadas duas correspondências, tendo 579 
sido uma à SAV, outra à ANCINE. Um dos trechos das correspondências, de idêntica redação, 580 
solicitava informações sobre a representação do Setor Audiovisual no Plenário, bem como 581 
sobre a instalação do Colegiado Setorial. Mencionava ainda que, de acordo com o artigo vinte 582 
e dois da Portaria cinquenta e um, de dois de maio de dois mil e doze, que estabeleceu o 583 
processo eleitoral para o período de doze a quatorze, os representantes do Setor do 584 
Audiovisual deveriam ser escolhidos a partir de processo específico do Conselho Superior de 585 
Cinema e do Comitê Consultivo da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Às 586 
correspondências, entretanto, nem a Secretaria, nem a Ancine reagiram, de modo que o Setor 587 
de Audiovisual permanecia sem representação no CNPC. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 588 
Bernardo N da Mata Machado, finalizou dizendo que o Setor de Museus, ao contrário do de 589 
Audiovisual, foi pontualmente objeto de alteração no Regimento Interno do Conselho, 590 
alteração essa que passou a considerar o Comitê Gestor um Colegiado – como mencionara 591 
anteriormente interlocutor não identificado. A Conselheira Giane disse então que iria retirar 592 
seu destaque. Ressalvou, no entanto, que continuava discordando do fato de a área de 593 
Museus ter um Fórum próprio, apartado - em especial porque os processos de construção da 594 
política para a área continha dinâmicas de baixa representatividade quanto aos trabalhadores 595 
do Setor, sendo algo voltado para as suas próprias elites. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 596 
Bernardo N da Mata Machado, passou então aos destaques seguintes, feitos por Arthur 597 
Leandro e Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares. A Conselheira Naiara solicitou 598 
destaque ao artigo dezessete, que tratava das Comunidades Indígenas. Foi-lhe concedido, 599 
porém, sob o pedido do Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, de que 600 
Naiara o fizesse por escrito e encaminhasse à Mesa. Passada a palavra, Conselheiro Isaac 601 
Loureiro, CS Culturas Populares, passou a argumentar em favor de que se fizesse alteração ao 602 
texto da Portaria, acrescentando ao trecho que dizia “articular e mobilizar parceiros e 603 
entidades nos estados para indicação dos participantes do processo eleitoral”, a sugestão 604 
“estabelecendo, inclusive, parcerias e colaboração na realização de Plenárias, encontros e 605 
Fóruns Setoriais nos estados”. Disse em complemento que seria fundamental, ainda que não 606 
fosse matéria da Portaria propriamente, tratar da realização dos Fóruns Estaduais, pedindo 607 
que o documento fizesse a recomendação de arranjos nessa esfera, com vistas a contemplar as 608 
várias possibilidades que tangeriam cada Setor. A solicitação do Conselheiro foi bem recebida 609 
pelos colegas. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, no entanto, 610 
questionou-lhe. Perguntou se o parágrafo único do artigo trinta e seis, o qual estabelece que 611 
“o Ministério da Cultura irá buscar parcerias para divulgar o processo eleitoral, incluindo 612 
órgãos públicos, entidades representativas dos Setores e entes privados”, não atenderia à sua 613 
preocupação. Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, respondeu que não, pois isso 614 
se referiria mais a divulgação. Sua observação era a respeito dos processos que 615 
desembocariam nos Fóruns Estaduais. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 616 
Machado, compreendeu. Transferiu em seguida a palavra a Leandro. Esse o arguiu sobre como 617 
seriam feitas tais movimentações e articulações sem investimento público, uma vez que a 618 



  Ata da 25ª Reunião do CNPC 

14 
 

sociedade não dispunha de dinheiro. Disse que o protagonismo dessa – apesar de reforçado 619 
como princípio norteador - ficaria, desse modo, comprometido. O Secretário Geral do CNPC, 620 
Sr. Bernardo N da Mata Machado, respondeu-lhe que se tratava apenas de uma recomendação 621 
que esses arranjos fossem feitos, mas sua interpretação não teve recepção tranquila dos 622 
Conselheiros. Algum deles, não identificado, colocou que o texto da Portaria os definia como 623 
atribuições, não mera faculdade. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 624 
Machado, retrucou que, de fato, o Ministério da Cultura não teria orçamento para custear as 625 
movimentações e por isso buscaria se articular com os Governos Estaduais e respectivas 626 
Secretarias de Cultura, com vistas à sua realização. Acrescentou que não considerava que a 627 
emenda proposta por Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, criava a obrigação de 628 
investimento público direto nisso, mas apenas apontava no sentido de sua importância. Nisso, 629 
pretendeu já passar à votação, dada a exiguidade do tempo. Notou, todavia, intenção de mais 630 
pessoas falarem. Realizou então as inscrições de Pedro Fárida, Arthur Leandro e Davy para 631 
isso. Quem começou foi Leandro, dizendo que em outro trecho do documento havia 632 
tratamento do processo eleitoral, mas que no ponto que ora se discutia o texto indicava a 633 
realização de Fórum. Leandro aproveitou para perguntar sobre a prescrição de votação pela 634 
internet. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, disse-lhe que eram 635 
coisas distintas: uma era o Fórum de Discussão, outro o de Eleição. Como Leandro continuou 636 
sem compreender, o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, disse, para 637 
exemplificar, que se um dado Setor se organizasse para apresentar apenas três membros por 638 
Estado (ou no Distrito Federal), não haveria eleições virtuais. Transmitiu em seguida a fala a 639 
Pedro Vasconcelos, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural.  Esse sugeriu mudança 640 
no texto da Portaria, com a inclusão da possibilidade de os Setores elegerem representantes 641 
delegados para se reunir em seu nome. Vasconcelos argumentou que isso seria uma forma de 642 
lidar com eventuais dificuldades das áreas em fazer encontros presenciais. O ponto não foi 643 
comentado de imediato. Quis-se deixá-lo para depois. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 644 
Bernardo N da Mata Machado, passou a palavra à Conselheira Fárida, que expôs a dificuldade 645 
do Setor de Arquitetura e Urbanismo com relação a mobilização. Segundo Fárida, que não 646 
tinha de pronto uma sugestão, o texto não atendia, da forma como estava, às características 647 
da área nesse aspecto, pois o ideal seria não apenas mobilizar arquitetos e urbanistas, mas 648 
envolver também as pessoas em geral, aquelas que de fato, na prática, faziam a cidade. O 649 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, registrou o ponto e transmitiu a 650 
palavra a Davy. O Conselheiro manifestou-se então contrário à proposta de Vasconcelos, 651 
apresentada antes. Segundo ele, o Ministério não possuiria meios de acompanhar cada caso, o 652 
que poderia gerar problemas dos mais variados. Para além disso, todo o processo deveria 653 
acontecer em apenas seis meses. O Conselheiro frisou que se corria o risco de se criar um 654 
Conselho falso, de “fachada”, caso não fosse algo de fato respaldado desde as suas bases e 655 
caso se sucumbisse ao pouco tempo que se tinha. Conclamou os colegas a considerarem esses 656 
fatos e lançou-lhes apelo a que se esforçassem, chamando à conversa seus pares, ainda que 657 
em locais informais, mas que o fizessem e com interesse verdadeiro. Do contrário, cairia-se no 658 
cenário que havia descrito antes e o Conselho seria uma instância sem sentido. O Conselheiro 659 
criticou, por último, a fala da colega representante da Arquitetura e Urbanismo, dizendo que, 660 
se de fato não havia interesse e agitação no Setor, não fazia sentido que esse tivesse lugar no 661 
CNPC. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, disse então que 662 
concordava com a proposta da eleição de representantes delegados, mas que esses não 663 
poderiam votar. Que Davy tinha razão, entretanto, ao afirmar que o MINC não poderia mesmo 664 
fiscalizar todos os casos. Nesse ponto, pretendeu logo passar à votação do destaque e dar 665 
continuidade à reunião. Em seguida ao lanche, que propôs de acontecer logo depois do 666 
escrutínio, daria a palavra à colega Márcia, que trataria do Programa “Cultura Viva” – 667 
conforme previsto. Alguém não identificado sugeriu que fosse feito diferente: disse que tinha 668 
que, impreterivelmente, apresentar a situação de seu Plano Setorial nos próximos momentos, 669 
pois precisaria se ausentar e talvez perdesse a oportunidade. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 670 
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Bernardo N da Mata Machado concordou, mas ponderou que então se manteriam as duas 671 
pautas, porque no segundo dia se discutiria também o processo eleitoral. Passou então à 672 
votação sobre a emenda proposta por Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, sobre 673 
parcerias com os Estados para fortalecimento dos Fóruns Estaduais. Pediu aos colegas que, 674 
quem concordasse com a sugestão do colega, se mantivesse como estava. A proposta foi 675 
aprovada. Fez-se pausa para lanche de quinze minutos. Ao retornar da pausa o Plenário, o 676 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, informou que a fala da Secretária 677 
Márcia sobre o Programa Cultura Viva havia sido transferida para a manhã do dia seguinte a 678 
pedido dela mesma. Com isso, a reunião se ocuparia apenas do Edital já em discussão. O 679 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado pediu que os colegas fossem o 680 
mais objetivos possível para que conseguissem concluir em bom tempo os debates acerca da 681 
normativa. Em seguida, quis passar a palavra a Arthur Leandro. Conquanto não estivesse ele 682 
presente, passou-a ao Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, responsável por 683 
destaque ao artigo quatorze. O Conselheiro passou a dizer que sua observação era acerca do 684 
processo de inscrição. Que o texto não fazia a previsão de inscrição via correios, nem da 685 
possibilidade de essa dar-se por meio das Representações Regionais e entidades vinculadas ao 686 
Ministério da Cultura. O Edital apenas fazia menção de que os formulários de cadastro 687 
poderiam ser encontrados nesses lugares. O Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, 688 
sugeriu então alteração para ampliar as possibilidades de cadastro de interessados. O 689 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, indagou-lhe se não seria 690 
suficiente alterar os artigos quatorze e quinze, os quais estabeleciam os documentos a ser 691 
entregues pelo interessado como anexos. A mudança que sugeriu foi inserir o trecho: “e o 692 
formulário de cadastro previsto no artigo quatorze e os documentos referidos do inciso quatro 693 
deste artigo, devem ser anexados na plataforma virtual ou enviados via postal”. Conselheiro 694 
Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, não gostou da proposta, pois, em seu entender, não 695 
deixava explícito que a inscrição poderia ser feita por envio pelos Correios ao MINC, ou 696 
diretamente nas unidades do órgão e vinculadas. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N 697 
da Mata Machado, contra-argumentou que era a favor de que as inscrições pudessem ser 698 
feitas dessa forma, mas que achava interessante os documentos serem enviados todos juntos, 699 
com vistas a se gerar economia processual. Entretanto, como não houve boa recepção do 700 
Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, e os demais pareceram ligeiramente 701 
confusos, o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, quis votar a proposta 702 
do colega, tal como fora feita. Foi a mesma submetida ao Plenário e aprovada unanimemente. 703 
O Conselheiro Leandro perguntou o que era “Porte Pago” – a forma pela qual as inscrições via 704 
Correios seriam feitas. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 705 
respondeu-lhe que quem recebe é quem paga – no caso, o próprio Ministério da Cultura 706 
pagaria pelas correspondências. Ressalvou, entretanto, que se deveria usar de bom-senso, não 707 
enviando nada demasiado pesado, pois ficaria caro para o órgão arcar com seu custo, também 708 
não sendo possível envio por “Sedex”. Em seguida, Leandro pediu a palavra. Disse que 709 
considerava necessário diferenciar a participação do eleitor da de candidato. Apôs que 710 
concordava inteiramente com a proposta de Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, 711 
mas questionou acerca de como se daria a inscrição das pessoas, efetivamente. O Secretário 712 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, respondeu-lhe que elas seriam inscritas na 713 
plataforma virtual por Comissão para isso constituída. Leandro perguntou se elas mesmas 714 
votariam, ao que O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado respondeu 715 
que sim. Que receberiam um login e buscariam um local de votação. Leandro novamente o 716 
arguiu sobre como se faria isso em um lugar afastado. O Presidente do Conselho disse que isso 717 
poderia ser feito numa Lan House. Leandro julgou a ideia inapropriada, pois haveria 718 
localidades onde não se poderia encontrar acesso à internet com facilidade. Propôs a abertura 719 
da possibilidade de voto por correio também. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 720 
Mata Machado, pretendeu trabalhar em outro momento essa questão. Quis voltar à separação 721 
entre eleitor e candidato, antes citada pelo Conselheiro. Disse que tal não era necessário, pois 722 
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uma pessoa só seria candidata de fato em Brasília, presencialmente. Acrescentou que todos os 723 
eleitores seriam, portanto, candidatos em potencial. O procedimento seria outro apenas no 724 
caso de mais de três candidatos por Estado e em cada Setor: nesse caso se teriam eleições 725 
virtuais. Mas a expectativa, segundo observou, era que os Setores se articulassem a nível 726 
nacional e indicassem três representantes por Estado. Não se chegando a isso, recorrer-se-ia 727 
às eleições virtuais. Dito isso, Leandro quis tratar ainda do artigo quinze, visto que tinha 728 
observações sobre esse artigo. O trecho se referia às condições para a participação dos 729 
candidatos nas eleições ao Conselho Nacional de Políticas Culturais. Leandro pediu a inclusão 730 
de parágrafo que trouxesse mecanismos de garantia de equidade de gênero, bem como para 731 
assegurar representação a idosos, jovens, negros e grupos socialmente desprivilegiados em 732 
geral. O Presidente perguntou se o Conselheiro tinha alguma proposta de redação, ao que esse 733 
lhe respondeu que sim e que a enviaria em instantes. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 734 
N da Mata Machado, lembrou então a todos a ordem dos inscritos às falas: Flávio, Fárida, 735 
Fernanda, Giane e Isaac. Passou a palavra a Flávio, que indagou se, no caso de uma pessoa 736 
estrangeira, porém radicada no Brasil, portadora de toda a documentação necessária à 737 
inscrição, ela não poderia se inscrever – visto que o texto estabelecia que essa pessoa deveria 738 
ser brasileira nata ou naturalizada. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 739 
Machado, abriu a questão para discussão. Mileide foi a primeira a comentar, dizendo que 740 
estranhava a inserção da figura do estrangeiro radicado no rol de legitimados à inscrição. 741 
Perguntou como uma pessoa ainda vinculada culturalmente ao seu país poderia chegar à 742 
posição de formuladora de políticas públicas para a Cultura no Brasil. O Secretário Geral do 743 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, disse que os próximos a falar eram Arthur Leandro, 744 
Amilson e Rodrigo. Porém, quem na sequência interveio foi Flávio. Ele questionou à colega 745 
Mileide dizendo que, se uma pessoa fosse apenas radicada no Brasil e tivesse direito a Carteira 746 
de Registro Geral (Identidade), Cadastro de Pessoa Física, conta bancária e todos os outros 747 
pré-requisitos, por que motivo não poderia participar sem chegar a se naturalizar. O Secretário 748 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, indagou-lhe que termo se usaria para esse 749 
caso, ao que o Conselheiro novamente disse radicado. Alguém não identificado ponderou que 750 
a proposta de Flávio poderia ser de pronto aceita e até votada, mas se teria que fazer consulta 751 
à Consultoria Jurídica do órgão a fim de saber se haveria algum impedimento legal. Flávio quis 752 
demonstrar a pertinência de sua sugestão, citando o exemplo de colegas estrangeiros da área 753 
de Circo que não gostariam de deixar de sê-lo, vivem no Brasil e cumpririam todas as 754 
condições para concorrer às vagas. A Conselheira Naiara se dirigiu ao Secretário Geral do 755 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, pontuando que estava fazendo a leitura da Minuta e 756 
os destaques que julgava oportunos, para depois discuti-los. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 757 
Bernardo N da Mata Machado, pediu à colega que enviasse por escrito suas observações e, 758 
tendo já analisado algum trecho que viesse a ser debatido em Plenário, fizesse suas 759 
considerações no momento de sua leitura. Passou a palavra a Amilson Godoy, que retomou a 760 
discussão mencionando, a fim de reforçar o argumento em favor da proposta de Flávio, que a 761 
Lei Rouanet não tinha nenhum impedimento de acesso a artistas estrangeiros - então seria um 762 
indicativo da possibilidade que o colega propunha. Alguém não identificado observou que essa 763 
era uma questão já superada, visto que até cargos públicos podem ser ocupados por 764 
estrangeiros no Brasil. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, quis 765 
confirmar se a pessoa tinha certeza do que dizia. Essa deu o exemplo de um conhecido 766 
argentino que era Assessor numa Secretaria de Cultura. Arthur Leandro mencionou que o 767 
Governador de Tocantins era estrangeiro. Foi quando o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 768 
N da Mata Machado, convenceu-se e submeteu a proposta à votação. Os Conselheiros a 769 
aprovaram e foi passada na sequência a palavra a Fárida, que havia destacado a alínea “e” do 770 
artigo quinze: esse estabelecia a apresentação de declaração de vínculo empregatício ou 771 
atuação profissional autônoma no rol de documentos a ser apresentados quando da inscrição. 772 
A colega disse então que tinha uma dúvida e essa era de ordem mais geral. Referia-se ao fato 773 
de que, em sua concepção, o Setor de Arquitetura e Urbanismo – conforme já anteriormente 774 
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dissera ela mesma -, abrangeria, não só arquitetos e urbanistas, mas todo cidadão que atuasse 775 
na cidade e nela interviria. Sendo assim, faria sentido incluir, por exemplo, a figura do pedreiro 776 
dentre os legitimados à candidatura. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 777 
Machado, respondeu-lhe que, de fato, o texto era omisso a esse respeito, perguntando a ela 778 
em seguida se esse era o posicionamento de seu Setor e não apenas seu. Fárida disse que não 779 
sabia, embora fosse algo que já vinha defendendo há certo tempo e que o Colegiado Setorial 780 
discutia. Davy solicitou a palavra. Perguntou se existiria, quanto à questão da colega, alguma 781 
referência regimental. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, disse-lhe 782 
que não. Ele complementou o questionamento acrescentando que não se referia ao texto em 783 
discussão, mas sim ao próprio Regimento. Em seu entendimento, caso não prescrevesse assim 784 
esse documento, seria algo a ser tratado no âmbito do próprio Colegiado Setorial de 785 
Arquitetura e Urbanismo, antes de mais nada, para então consecutivamente tentar-se inserir 786 
no texto do Edital, ora em discussão. O Presidente apontou que não havia essa prescrição no 787 
Regimento Interno do CNPC. Fárida tomou a palavra e pontuou que em uma normativa que 788 
vinha sendo trabalhada por seu Colegiado Setorial, o que estava estabelecido era que os 789 
candidatos deveriam ser taxativamente arquitetos ou urbanistas. Bernardo quis inscrever os 790 
interessados em discutir a questão. Fárida reiterou que considerava que a cadeia produtiva de 791 
seu Setor era demasiado ampla para que se limitasse aos profissionais destacados, e que a não 792 
consideração desse fato implicaria uma incongruência com a realidade. Giane, representante 793 
do Patrimônio Imaterial, considerou que seria interessante mesmo ampliar a abrangência dos 794 
habilitados a lançar candidatura, pois o que se deveria levar em conta era o envolvimento 795 
fático da pessoa com o Setor em questão. Desse modo, nada impediria que um estudante de 796 
Arquitetura, por exemplo, se candidatasse. Arthur Leandro disse algo em concordância com a 797 
colega. No intuito de completar a exposição, Giane colocou ainda que os Colegiados não 798 
poderiam ser Corporações de ofício. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 799 
Machado, observou que, mesmo assim, estava assentado que a pessoa deveria comprovar 800 
atividade de no mínimo três anos no Setor. Transmitiu em seguida a palavra a Marila, que 801 
considerou que a margem de abrangência de perfis de candidatos deveria ser realmente 802 
ampla, sendo isso uma tendência que se verificava nas últimas normativas, em geral. Arthur 803 
Leandro novamente mostrou apoio à ideia. Levantou as questões sobre se militantes de 804 
movimentos de moradia popular poderiam concorrer, assim como geógrafos – dado que o 805 
objeto de estudo precípuo desses é o espaço. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 806 
Mata Machado, voltou a tentar pôr em ordem as falas e disse à Conselheira Fárida que poderia 807 
argumentar o quanto pretendesse, já que o destaque foi seu. Ela tornou a falar que seu 808 
Colegiado não havia chegado a um consenso a esse respeito, apesar de conter as duas 809 
posições – tanto a de que a margem deveria ser mesmo mais ampla, quando a de que deveria 810 
se reduzir a arquitetos e urbanistas. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 811 
Machado, disse concordar com uma definição de fato mais larga dos legitimados à 812 
participação, mas sugeriu que se estabelecesse ao certo com que conceito se iria trabalhar, e 813 
que para tanto se fizesse uma consulta, mesmo que virtual, ao Colegiado Setorial, por uma 814 
questão de prudência e de se dar correto embasamento à discussão em si. Fárida acrescentou 815 
que julgava importante criarem-se intercâmbios entre os Colegiados Setoriais, com uns 816 
enviando aos outros representantes, pois muitas vezes se discutiam assuntos e pautas 817 
comuns. Com isso, haveria mais integração das políticas públicas, bem como mais efetividade. 818 
O Presidente do Conselho transferiu a palavra ao seguinte, na ordem de inscrições: Rodrigo, 819 
representante do Colegiado Setorial de Arquivos, passou a dizer que, em sua percepção, os 820 
Colegiados Setoriais deveriam incluir todos os atores envolvidos com o que lhe dissesse 821 
respeito. O Conselheiro fez uso da expressão cadeia produtiva, na acepção da Economia 822 
Criativa - área de estudo para a qual importa o conjunto de elos de que se compõe uma 823 
atividade ou produto, e não apenas esses. No entanto, conforme observou o representante do 824 
Setor de Arquivos, os Regimentos Internos não haviam sido formulados até a data da reunião e 825 
publicados pelos Colegiados Setoriais, e nesses deveria conter a perspectiva da cadeia 826 
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produtiva. O Conselheiro sugeriu a criação de normas pela Comissão Organizadora Nacional a 827 
respeito das eleições, de maneira a torná-las abrangentes o máximo possível, na perspectiva 828 
sugerida. Isso, além do mais, uniformizaria os procedimentos. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 829 
Bernardo N da Mata Machado, passou a palavra ao Conselheiro Olender. Esse falou que essa 830 
era uma discussão propriamente do Colegiado de Arquitetura e Urbanismo, e não do CNPC. 831 
Que o Conselho poderia ajudar a colega no tocante ao debate, mas a palavra final era do 832 
próprio Colegiado. Olender acrescentou por último que compreendia que se o nome do 833 
Colegiado era intitulado de Arquitetura e Urbanismo, a questão dos atores que estavam 834 
implicados na cadeia produtiva do Setor estaria sanada, dado que a segunda expressão a esses 835 
abrangia. Por urbanismo, Olender disse entender “ciência da Cidade”, estando o campo 836 
estritamente relacionado aos seus processos e dinâmicas internos. Por fim, referiu-se a estar 837 
em consonância com o colega Rodrigo, no sentido de entender que cada área deveria, assim 838 
como a de Arquitetura e Urbanismo, identificar sua própria cadeia produtiva e a essa tentar 839 
abranger. Quando o Conselheiro Davy, o seguinte na ordem das falas, posicionou-se, o fez de 840 
maneira a buscar resolver duas dúvidas: a primeira, sobre como se dava o processo de 841 
construção de uma nova cadeira no âmbito do Conselho. A segunda, dirigida ao colega 842 
Rodrigo, sobre quem eram os membros do Setor de Arquivos se não os arquivistas em sua 843 
totalidade. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado considerou por bem 844 
concluir que não havia como resolver a questão ali, o que teve concordância dos colegas. 845 
Fernanda, embora também achasse isso, interveio dizendo que, no âmbito do CNPC, o que se 846 
poderia fazer era discutir se o rol de documentos comprobatórios de envolvimento do 847 
candidato com o Setor ao qual quisesse concorrer poderia ser atendido por não arquitetos e 848 
não urbanistas. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, reiterou que de 849 
fato não teriam eles condições de decidir terminativamente a respeito da questão. Solicitou 850 
que os envolvidos com o CNPC da parte do Ministério da Cultura consultassem então os 851 
documentos elaborados pelo Grupo de Trabalho, bem como a justificativa que alterou o 852 
Decreto e criou, no ano de dois mil e cinco, a cadeira de Arquitetura e Urbanismo. Pediu 853 
também à Conselheira Fárida que ela e Mário, seu suplente no Conselho Nacional de Políticas 854 
Culturais, consultassem seus pares a esse respeito. Por fim, pediu que, feito isso, submetessem 855 
a questão ao Grupo de Trabalho que criou a proposta de Portaria que ali se discutia. O 856 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado supôs que só a partir daí é que se 857 
teriam subsídios para deliberar da questão. Olender pediu a palavra e avisou que ele e o 858 
colega Flávio precisariam sair. Perguntou ao Presidente do Conselho até que horas a sessão 859 
iria. Isso ocasionou alguma conversa a respeito, finda a qual o Secretário Geral do CNPC, Sr. 860 
Bernardo N da Mata Machado, considerou por oportuno combinar com o colegiado que a 861 
última meia-hora de reunião seria dedicada ao pronunciamento de Olender sobre seu 862 
Colegiado Setorial. Isso porque, para a aprovação do documento em análise, era necessário se 863 
atender ao critério de quorum. Olender o consentiu e O Secretário Geral do CNPC, Sr. 864 
Bernardo N da Mata Machado, continuou, lembrando que na sequência dos destaques feitos 865 
ao texto estavam as Conselheiras Fernanda e Giane e o Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas 866 
Populares. Passou a palavra à primeira, que agradeceu e começou falando que considerava 867 
todos os aspectos relativos à documentação relevantes, mas se preocupava com o emprego do 868 
virtual no processo eleitoral. Especificamente, pontuou que não achava bom permanecer 869 
como obrigatória a apresentação de cópia dos documentos de Identidade e Cadastro Geral de 870 
Pessoa Física, dado que seria suficiente informar seus respectivos números e, com isso, 871 
diminuir as chances de as pessoas não conseguirem se inscrever. Pediu a Conselheira ainda 872 
que a plataforma fosse enrobustecida para dar conta de armazenar mais arquivos, bem como 873 
arquivos mais complexos - “pesados” -, pois, para o Setor de Design, as comprovações de 874 
envolvimento e atividade efetivas na área é que eram fundamentais, o que recaía sobre o 875 
portfólio. Fernanda assim considerou, sobretudo, porque muitos profissionais de Design não 876 
possuiriam diploma, não devendo ser esse, portanto, fator determinante no julgamento sobre 877 
a aptidão ou inaptidão do candidato à cadeira. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 878 
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Mata Machado, pediu à Conselheira que apresentasse proposta de texto contendo sua 879 
questão para inserir no texto maior do Edital. Avisou-a de que a plataforma já havia sido 880 
melhorada – sem saber, entretanto, precisar o quanto - e pediu à Coordenadora-Geral do 881 
CNPC, Magali Moura, que fizesse a alteração no documento em edição acerca do que dissera a 882 
Conselheira quanto à apresentação de Documento de Identidade. Fernanda disse que sabia da 883 
alteração na plataforma virtual, mas que a havia notado a princípio para pior, visto que inserira 884 
documentos que nela se perderam. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 885 
Machado perguntou à Conselheira Giane, inscrita após Fernanda, se gostaria de acrescentar 886 
algo sobre o ponto. Ela respondeu apenas que considerava interessante criarem-se 887 
mecanismos para que as informações fossem compartilhadas entre as várias plataformas 888 
virtuais em que isso fosse importante, citando a do Sistema Nacional de Indicadores e 889 
Informações Culturais – SNIIC. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 890 
gostou da proposta, mas achou melhor tratarem-na em outro momento. Perguntou em 891 
seguida a Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, se também teria algo a 892 
acrescentar. Ele disse que sim e que era a respeito da declaração a ser fornecida pelo 893 
interessado, de que participava há pelo menos três anos de alguma comunidade ou entidade 894 
atuante no Setor a que pretendesse representar no CNPC. Segundo ponderou, o texto dava a 895 
entender que a declaração seria feita pela própria pessoa. Sugeriu então que se fizesse 896 
mudança no sentido de colocar tal declaração como sendo algo emitido pela comunidade ou 897 
entidade. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, interveio, 898 
esclarecendo que, na verdade, apesar da má redação, a intenção real era que fosse feito como 899 
acabara de ser sugerido. Perguntou se alguém discordava e, como ninguém se opôs, solicitou a 900 
inserção da alteração no documento. Alguém não identificado questionou sobre o critério de 901 
validação da entidade ou comunidade. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 902 
Machado, respondeu que seria realmente difícil aferi-la, e que essa ficaria a cargo da Comissão 903 
Organizadora Eleitoral. A pessoa que o interrogou disse então que conhecia casos 904 
preocupantes de entidades e comunidades que distribuíam sem qualquer critério declarações 905 
desse tipo, mesmo havendo sido devidamente advertidas dos crimes e contravenções penais 906 
relativos a falsidade. Concluiu dizendo que era algo, portanto, a se considerar. O Secretário 907 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, passou a palavra ao Conselheiro Isaac 908 
Loureiro, CS Culturas Populares, que acrescentou considerar necessário também incluir uma 909 
“declaração de participação ou reconhecimento pela atuação”, pelo fato de que existiriam 910 
pessoas que não são de grupos, porém trabalham individualmente e moram em comunidades. 911 
Citou, a título de exemplo, a figura do mestre bonequeiro. Alguém não identificado interveio 912 
no sentido de que, em um dos itens, estava colocado “declaração de vínculo empregatício ou 913 
declaração de atuação profissional autônoma”, o que abrangeria os casos levantados pelo 914 
Conselheiro representante das Culturas Populares. Alguém também não identificado disse em 915 
contrapartida não concordar com a proposta, pois tal iria contra tudo o que se colocou ao 916 
longo dos debates no tocante às exigências para a formalização de candidaturas. Disse em 917 
acréscimo que os colegas reclamaram em outra ocasião da quantidade de critérios para essas, 918 
bem como de sua natureza, mas estavam-se criando ali regras cujo tão complicadas quanto, o 919 
que redundaria em perda de governança da parte de Comissão Eleitoral e até risco de que, 920 
posteriormente, algum Conselheiro pudesse a ser denunciado por fraude e quiçá perder o 921 
mandato. O interlocutor finalizou dizendo que, ou se considerava o que o candidato dizia, ou 922 
não. Américo falou em seguida, dizendo que, não obstante, haveria formas de controlar essa 923 
questão. Fosse por meio das entidades e Representações Regionais do Ministério da Cultura, 924 
fosse por meio de outros mecanismos de validação convencionados previamente entre os 925 
Grupos, Comunidades ou Entidades e seus Estados ou Municípios respectivos. Citou o exemplo 926 
da extinta Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural, que tinha como critério de inscrição 927 
uma declaração de comunidade de que o mestre ou o artista cigano dela faziam parte. E que, 928 
mesmo os casos de fraude, foram devidamente identificados e expurgados, muitas vezes pela 929 
própria dinâmica dos processos, que os trouxe à tona naturalmente. Américo disse concordar 930 
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com a proposta de Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, por fim. Giane pediu a 931 
palavra e perguntou se o rol de documentos deveria ser atendido na íntegra ou se qualquer 932 
dos documentos que trazia serviria à finalidade da inscrição. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 933 
Bernardo N da Mata Machado, respondeu-lhe que a segunda forma foi a fixada. O Conselheiro 934 
Davy solicitou a palavra e sugeriu a inserção de item no texto que permitisse ao candidato 935 
enviar link para sítios virtuais onde estivessem contidos documentos, para diminuir a 936 
quantidade de dados na plataforma virtual do Conselho. Citou o exemplo do sítio “Dropbox”, 937 
um dos armazenadores de arquivos on line a que poderiam recorrer os candidatos. Em 938 
seguida, passou a fazer considerações sobre a possibilidade de os candidatos se 939 
autodeclararem como de fato envolvidas com o Setor a que desejassem representar. 940 
Argumentou que seriam cerca de cem pessoas por área – três por Estado, mais os que 941 
remanesceram da gestão anterior (cerca de vinte pessoas) – e que essas se encontrariam em 942 
Brasília, onde aconteceria uma seleção à qual chamou de natural: algo que, pelas suas próprias 943 
dinâmicas de reconhecimento e estranhamento, faria saírem os candidatos mais aptos. 944 
Sugeriu, em complemento, a não adoção de critérios que pudessem se sobrepujar aos dessa 945 
própria seleção. Acrescentou existirem mecanismos de responsabilização penal a declarações 946 
falsas. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, perguntou a Fernanda se 947 
essa considerava que a proposta do link poderia excluir a possibilidade do envio de 948 
documentos – portfólio, em particular - via correio. Fernanda sugeriu que, para não deixar 949 
dúvidas, se colocasse explicitamente no texto que se trataria de duas possibilidades. O 950 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, perguntou então ao Conselheiro 951 
Arthur Leandro qual era a sua redação para a questão das cotas, que antes havia defendido. 952 
Esse mencionou que o enviara por e-mail, mas, ante a sugestão imediata de ajuste ao texto da 953 
Coordenadora-Geral do CNPC, Magali Moura, e o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 954 
Mata Machado, leu-o em voz alta. Ao fazê-lo, convenceu-se de que o texto não estava bom. O 955 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, tomou a palavra e fez sua 956 
proposta. Uma vez que parecia ainda disforme, perguntou aos colegas se alguém gostaria de 957 
discutir a questão, ao que Davy acudiu. Argumentou esse em favor da desnecessidade de 958 
qualquer tipo de cota – fosse de gênero, racial ou por idade -, porque não haveria nenhum tipo 959 
de cerceamento ao direito de as pessoas participarem das disputas eleitorais, tampouco 960 
condições desiguais das quais partissem. Disse, por fim, que era militante das cotas para 961 
negros em Universidades Públicas, mas discordava da proposta no contexto do CNPC. O 962 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, lembrou então aos presentes que 963 
estava já em análise na Presidência da República o Decreto de criação de mais cinco cadeiras 964 
para as Culturas Afro-Brasileiras que, somadas ao próprio Colegiado da área, ensejariam mais 965 
de seiscentas pessoas vinculadas a esse Setor em Brasília, quando da realização do Fórum 966 
Setorial Nacional. Disse ainda que isso só não foi colocado no texto então em discussão porque 967 
dependia da aprovação do Decreto mediante o qual se viabilizaria, mas que considerava uma 968 
boa resposta à demanda do Setor por mais representatividade. Sugeriu, agora com respeito ao 969 
documento em edição, que nesse se fizesse apenas uma recomendação, ao invés de se criar a 970 
obrigação pelas cotas. Seria uma forma de comportar tanto as críticas à medida, quanto os 971 
argumentos a seu favor. Em seguida, quem passou a falar foi o Conselheiro Rodrigo. Disse 972 
inicialmente que não concordava nem com Davy, nem com Bernardo. Mencionou que havia 973 
conversado com o Colega Arthur e um mestre de capoeira chamado Paulão, e que nessa 974 
conversa ponderou o quão traiçoeira poderia ser a criação de um assento para essa 975 
manifestação cultural no CNPC. Expôs que, em sua visão, não obstante ter origens africanas e 976 
constituir um legado de fato originariamente negro, a cadeira de capoeira poderia se 977 
desvincular com relativa facilidade da questão racial. Tal se daria na medida em que tantos 978 
mestres de capoeira brancos pudessem ocupar a cadeira: sendo pessoas brancas, seu poder de 979 
representatividade seria maior, haja vista a melhor condição econômica e política de que 980 
gozam os brancos em relação aos negros na sociedade brasileira, de modo geral e devido ao 981 
racismo. Dito isso, passou a problematizar o modo como se operariam as cotas. Trouxe 982 
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considerações a respeito de quantas vagas seriam por segmento social representado e o que 983 
se faria em caso de não-preenchimento de tais vagas.  Pontuou que havia um critério, a seu 984 
ver, apriorístico, e que era o regional. Por fim, questionou de modo geral sobre como se 985 
dariam as implementações das ações afirmativas raciais, de gênero e etárias, uma vez que 986 
haveria pessoas cuja localização, no tocante a essas classificações, seria de interseção, ou seja: 987 
se enquadrariam em mais de uma situação, como a mulher negra jovem, por exemplo.  O 988 
Secretário de Políticas Culturais, Américo Córdula, pediu a palavra e passou a falar que o que 989 
considerava ser de fato importante no tocante a isso era que fossem escolhidas pessoas 990 
realmente comprometidas com os Setores que representassem. Defendeu a ideia de a 991 
construção dos critérios de escolha - o que incluiria as ações afirmativas - fosse transferida aos 992 
Estados, a fim de que cada Setor, dentro de seu âmbito respectivo, os definisse de acordo com 993 
o que entendesse endogenamente como prioritário. O papel do CNPC seria, tanto mais, o de 994 
meramente indicar a necessidade de tais reflexões, bem como o estabelecimento das 995 
condições diferenciadas de acesso, postas em questão. Arthur Leandro pediu a palavra e 996 
questionou se os colegas faziam parte do Governo do Partido dos Trabalhadores. Afirmou que 997 
o discurso desses era contrário ao da gestão dos Presidentes Lula e Dilma Rousseff, dado que 998 
eram, o Ex-Presidente da República e a atual, a favor das cotas, sobretudo as raciais. Disse que, 999 
não obstante, ele, Arthur Leandro, e seus representados teriam meios de driblar os sistemas 1000 
aos quais denominou estruturalmente racistas, manifestos naquela forma de se fazer política. 1001 
Desferiu palavras de baixo calão em ofensa direta aos colegas, dizendo ainda que tinha 1002 
vontade de mandá-los para algum lugar igualmente indigno, assim como à instituição do CNPC 1003 
e ao MINC. Pediu que isso não constasse em ata, após. Dito isso, afirmou que as políticas e 1004 
entidades eram inerentemente impregnadas da perspectiva do homem branco. Por fim, que o 1005 
Colega Davy não era defensor das cotas no contexto de CNPC porque isso tiraria certa fatia de 1006 
poder dele, coisa que não queria. Davy retrucou que Leandro não saberia como judeu sofre e 1007 
que foi circuncidado aos oito dias de nascido. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 1008 
Mata Machado, tomou a palavra e quis encaminhar a questão. Mencionou que, caso alguém 1009 
ainda quisesse discuti-la, havia duas propostas sobre a mesa. Ao se referir à primeira, a 1010 
redação de Arthur Leandro sobre cotas, equivocou-se chamando-o de “Arthur Virgílio”. 1011 
Imediatamente se desculpou, dizendo ter sido um ato falho. Arthur Leandro disse então que o 1012 
chamaria de “Márcio Souza”. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado 1013 
novamente se desculpou. Sugeriu em seguida alteração ao texto proposto por Leandro. Houve 1014 
sugestões simultâneas. O Presidente do CNPC perguntou a Davy se ele concordava com a 1015 
versão que até então se tinha. Esse respondeu que, na verdade, o que julgava mesmo 1016 
oportuno era o Plenário votar sobre se era ou não favorável às cotas.  O Secretário Geral do 1017 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, então sintetizou que eram duas propostas a esse 1018 
respeito: uma, de que fosse considerada a diversidade cultural brasileira, e a outra, mais 1019 
pragmática, de que houvesse cotas. Quis passar à votação, perguntando antes aos colegas se 1020 
alguém teria uma terceira proposta. Lembrou que estava para ser aprovado o Decreto que 1021 
criaria mais seis cadeiras para o Colegiado Afro-Brasileiro, o que representaria cerca de 1022 
seiscentas pessoas da área a mais em Brasília, quando da realização do Fórum Setorial 1023 
Nacional. Leandro retrucou que não contemplaria o ponto, pois o negro permaneceria restrito 1024 
a um único lugar. Alguém não identificado interveio dizendo que estava cansada e fazendo já o 1025 
pedido de que se materializassem as cotas na proporção de cerca de uma pessoa negra para 1026 
cada três vagas. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado novamente 1027 
tencionou votar a questão do ponto de vista de sua recepção ou rejeição pelo Plenário, porém 1028 
ainda não conseguiu. Davy colocou que não considerava justo um sistema de cotas ser 1029 
aplicado ao Conselho Nacional de Políticas Culturais, nem aos Colegiados Setoriais, e que 1030 
considerava absurdo o Conselheiro Leandro apontá-los como racistas sem que a isso ninguém 1031 
reagisse. Disse que concordava em que a sociedade brasileira era racista, mas que nem o 1032 
Conselho, nem os demais órgãos seriam. Também colocou que sabia do que falava, dado que é 1033 
judeu e sofreu por toda a vida pelo estigma – ao contrário de Arthur Leandro, a quem acusou 1034 
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de falar em nome de outro grupo, visto que seria branco. Para Davy, não fazia sentido se falar 1035 
em cotas ali pelo fato de que não haveria seu fundamento de existência precípuo, a saber, o 1036 
cerceamento ao direito e às condições de participação. Houve embate entre Davy e Leandro 1037 
acerca da negritude do segundo. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 1038 
Machado, ameaçou interromper a reunião, devido à tensão que se instaurou. Leandro disse 1039 
em seguida que não admitia que outro o definisse. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N 1040 
da Mata Machado, emendou que já imaginava que a discussão pudesse tomar esse viés, visto 1041 
que havia histórico prévio nesse sentido, e passou a querer pôr o ponto logo em votação. A 1042 
Conselheira Naiara, representante Indígena, pediu a palavra. Disse que se envergonhava de 1043 
que o debate tivesse chegado a tal nível e que lamentava esse fato. E que considerava que o 1044 
que deveria ser garantido fosse se falar da questão racial, de gênero e etária, dando lugar às 1045 
pessoas para que pudessem argumentar em Plenário a esse respeito. Leandro novamente 1046 
pediu a palavra. E disse que o próprio Governo brasileiro admitiu que o país é racista, por meio 1047 
da criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Disse ainda que tal 1048 
Secretaria fez uma pesquisa na qual constatou que o brasileiro tem percepção de que sua 1049 
sociedade é racista, mas não se considera a si, individualmente, como tal – pesquisa essa 1050 
replicada do Centro de Convivência Negra da Universidade de Brasília no ano de 2010. Por 1051 
último, Leandro disse que negritude não é algo aferível pela cor, propriamente, mas pelo senso 1052 
de pertencimento do indivíduo a determinado grupo racial – e o fez se dirigindo ao 1053 
Conselheiro Davy. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, reforçou que 1054 
o ponto deveria ser votado ainda nesse dia. A Conselheira Naiara disse em seguida e em tom 1055 
de reprovação que entendia que igualdade não se referiria a um critério meramente numérico, 1056 
mas sim à postura das pessoas, umas para com as outras. E que ali isso não se podia verificar. 1057 
Acrescentou que se sentiu desrespeitada e que estava aborrecida e nervosa, inclusive por 1058 
estar grávida. Bernardo O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 1059 
agradeceu à colega pelas palavras e disse que fazia delas suas. Na sequência, pôs a questão em 1060 
votação. Pediu que quem fosse favorável às cotas raciais, de gênero e etárias, levantasse as 1061 
mãos. Houve três votos. Depois, que quem era a favor da segunda proposta o fizesse. Não 1062 
chegou a contar os votos. A Conselheira Naiara disse-lhe que havia feito uma terceira 1063 
sugestão. Hesitante, O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 1064 
argumentou por algum tempo que não se deveria interromper o processo de votação. Ao que 1065 
Naiara lhe respondeu que tal era necessário, pois sua proposta versava justamente sobre o 1066 
objeto e as pessoas não poderiam votar sem sua devida apreciação. Explicou-a; porém, o 1067 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, não compreendeu. Davy acudiu 1068 
dizendo que sua sugestão era de que, conforme a questão a se discutir, se trouxessem pessoas 1069 
habilitadas a tratarem-na no Plenário – como no caso, por exemplo, de levar um quantitativo 1070 
de mulheres especialistas na temática de gênero para fazer suas considerações a respeito no 1071 
órgão. Houve conversas entrecortadas e, por algum momento, não se chegou a se tratar do 1072 
ponto. Leandro pediu a palavra e disse querer mudar a redação de sua proposta. O Secretário 1073 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, negou o pedido. Leandro insistiu por mais 1074 
algum tempo, diante das reiteradas negativas do Presidente do CNPC. O Secretário Geral do 1075 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, reforçou que o momento de se fazer a sugestão 1076 
passara, e quis de novo voltar a votar a questão. Visto que o Conselheiro mostrou-se ainda 1077 
irresignado, submeteu seu pedido ao Plenário. Houve empate de votos: metade gostaria de 1078 
lhe permitir alterar o texto, metade não. Alguém não identificado argumentou em favor de 1079 
que se cedesse ao pedido de Leandro. Que isso seria bom, uma vez que traria oportunidade de 1080 
o colega amadurecer sua ideia, e que, afinal, o que se buscava era consenso. A pessoa que 1081 
falava comparou a situação do colega à de Naiara, mas logo foi rebatida por outra, também 1082 
sem identificação, de que havia diferença drástica, pois Naiara só pudera chegar ao meio-dia – 1083 
muito depois, portanto, do início da discussão. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 1084 
Mata Machado, quis pôr fim ao dissenso e votar a questão. Leandro perguntou se a votação 1085 
era sobre seu pedido de alteração do texto, e o Presidente de pronto respondeu-lhe que não. 1086 
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Que havia dado empate sobre esse respeito e que ele, na condição de Presidente e possuidor 1087 
de voto de desempate, o fez negativamente ao pleito. Pediu que quem fosse favorável 1088 
levantasse as mãos. Uma pessoa o fez. Quanto à segunda, foram quatorze. O Secretário Geral 1089 
do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, contou quatro abstenções. Os seus respectivos 1090 
Conselheiros pediram para se pronunciar. Algum deles, não identificado, argumentou que se 1091 
absteve porque considerava que essa questão deveria ser posta à alçada dos Fóruns Setoriais 1092 
Nacionais, em seus próprios procedimentos eleitorais. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 1093 
Bernardo N da Mata Machado, rebateu que o Conselheiro que fez a proposta disse outra coisa. 1094 
Arthur Leandro falou em seguida dizendo que pensava serem as cotas necessárias quando do 1095 
momento da inscrição, pois os artistas negros estariam confinados ao âmbito do Colegiado 1096 
Afro-Brasileiro. Quem depois dele se declarou foi Gilberto. Esse criticou o modo como o 1097 
debate foi feito, definindo-o como maniqueisante da questão. Por não haver sido bem 1098 
encaminhado, mas feito atravessado por muita raiva e sentimentalismo, não se chegou a um 1099 
resultado coerente, sendo necessário discutir o ponto novamente e com mais maturidade. 1100 
Marcos Olender passou a dizer que se absteve de votar por entender que não houve 1101 
representatividade suficiente na condução da discussão. Falou que tinha muito respeito ao 1102 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, mas que teria sido oportuno esse 1103 
ter dado a Leandro a chance de mudar sua proposta, pois o caráter do Conselho era 1104 
eminentemente pedagógico. Essa seria sua finalidade maior. Pontuou ainda que, por ser 1105 
judeu, no entanto, não se identificava de todo com a fala homogeneizante de Leandro acerca 1106 
dos brancos. Disse que havia tipos diferentes, e que ele, não obstante ser de fato branco, não 1107 
se enxergava como tal – dizendo em complemento que respeitava a visão de Arthur Leandro a 1108 
seu próprio respeito e que isso é que importaria no tocante à sua questionada negritude. Por 1109 
último, elogiou as palavras da colega Indígena, Naiara, às quais chamou de sábias. O 1110 
Conselheiro Davy voltou a dizer que considerava que Arthur Leandro não era negro, por não o 1111 
ser fenotipicamente, e ser esse o fator que em verdade importava. Disse que a consequência 1112 
desse mesmo fato era que o colega não sofria discriminação racial, ao contrário dele mesmo, 1113 
que passava frequentemente por constrangimentos e violências por ser judeu. Reforçou que 1114 
considerava a postura de Arthur agressiva e inaceitável, pois ofendia o Conselho, e ainda 1115 
continha o revés de afastar de suas causas pessoas que com essas poderiam colaborar. Em sua 1116 
defesa, Leandro disse que, se a sociedade era racista – como inclusive o teria admitido o 1117 
próprio Governo -, o CNPC também seria, visto que é dela substrato. A palavra foi passada 1118 
então a Márcia Rollemberg, que fora citada pelo Conselheiro Davy como uma das pessoas que 1119 
se aborrecem com as críticas de Leandro. Essa passou então a falar que quando da discussão 1120 
sobre a criação de novas cadeiras para o colegiado Afro-Brasileiro se absteve de votar porque 1121 
julgou o pleito improcedente. E o fez ante ao cenário de vasta diversidade cultural que não foi 1122 
levada em consideração. Disse que o Conselheiro Arthur colocou em uma rede social notícia de 1123 
que ela teria votado contra, coisa que não fez. Por fim, opinou que houve equívoco do CNPC 1124 
no tocante à temática da diversidade, dado que o erro teria comprometido em boa medida o 1125 
poder de representação da sociedade no Conselho. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 1126 
N da Mata Machado, quis passar a palavra ao Conselheiro Olender, para que tratasse das 1127 
questões referidas pontualmente ao Plano Setorial do Patrimônio Material, dado que o horário 1128 
avançava e o colega deveria fazê-lo até as dezenove horas desse dia. Antes, no entanto, 1129 
Leandro avisou que iria sair para comparecer ao Encontro Nacional dos Povos Tradicionais. 1130 
Olender introduziu sua fala dizendo que seu Colegiado era um grupo pequeno, de sete 1131 
membros apenas. Em seguida, que o grupo entendia que o Plano Setorial deveria partir do que 1132 
já houvera sido apontado pela sociedade civil e, em âmbito institucional, pelo IPHAN. O 1133 
trabalho que se estava fazendo, então, era tanto mais o de organizar tais demandas e os 1134 
documentos elaborados, desde o Plano Nacional de Cultura, até os produtos das Conferências 1135 
Nacionais de Cultura – como Resoluções e planos de metas -, para se identificar pontos - 1136 
residindo nisso a novidade - nos quais o Setor não se teria por contemplado. A título de 1137 
exemplo, o Conselheiro citou o Plano Estratégico de Comunicação na área de Patrimônio, 1138 
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ponto de imprescindível importância, a seu ver, porém não devidamente tratado pelos 1139 
documentos já existentes. Olender acrescentou que, por ser o grupo pequeno e isso facilitar 1140 
de certo modo seu trabalho, seria interessante o quanto antes providenciar uma reunião para 1141 
que se concluísse a proposta de Plano Setorial e a submetesse também logo à consulta 1142 
pública. Disse que o diagnóstico do estado em que se encontrava o Setor estava praticamente 1143 
pronto, reforçando, por fim, a necessidade de uma reunião extraordinária – preferencialmente 1144 
na cidade do Rio de Janeiro e na sede da Casa Rui Barbosa - para o término do documento. O 1145 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, perguntou a Coordenadora Geral 1146 
do CNPC, Magali Moura, se essa gostaria de se pronunciar, ao que respondeu em afirmativo. 1147 
Dirigiu-se então a Olender dizendo que não era ao CNPC que ele deveria fazer a solicitação de 1148 
outra reunião, mas sim ao IPHAN. Os demais Setores assim o estavam fazendo, recorrendo às 1149 
instituições aos quais seus órgãos Colegiados respectivos estavam vinculados, segundo a 1150 
distribuição previamente estabelecida. Disse, em complemento, que já havia lhe explicado isso 1151 
anteriormente, e por mais de uma vez. Ante a afirmação de que seria necessária outra reunião 1152 
de seus colegas de Colegiado para a conclusão do Plano Setorial respectivo, Coordenadora 1153 
Geral do CNPC, Magali Moura colocou que, na última ocorrida - essa em Brasília e organizada 1154 
pelo CNPC -, compareceram apenas três representantes. Questionou, dado o fato, a 1155 
pertinência de seu pedido. Ao retomar a palavra, Olender rebateu a afirmação de 1156 
Coordenadora Geral do CNPC, Magali Moura, de que compareceram somente três membros, 1157 
dizendo que na realidade foram cinco. O que ocorrera foi que alguns precisaram sair ao longo 1158 
do dia de reunião e, como se tratava de um grupo demasiado pequeno, a ausência de poucos 1159 
já teria severo impacto no todo. Entretanto, o grupo continuara com três membros após a 1160 
saída de alguns da reunião, sendo que mais tarde outro colega retornara, e, nisso, 1161 
conseguiram avançar em vários aspectos, sobretudo quanto ao estado em que se encontrava o 1162 
IPHAN no tocante às pautas de discussão do Colegiado Setorial. Com relação à solicitação de 1163 
reunião, falou que a havia sugerido ser no Rio de Janeiro e na sede da Casa Rui Barbosa para 1164 
facilitar para o próprio grupo, pois para esse ficaria mais confortável se fosse assim. Mas que 1165 
de modo algum pretendia desprestigiar o Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico 1166 
Nacional, visto que a entidade continuaria sendo reconhecida como prioritária nas suas 1167 
relações institucionais. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, colocou 1168 
em contraponto que considerava que Olender era o membro mais atuante do Colegiado, 1169 
sendo até mais que todo esse, em seu conjunto. Haveria, segundo crítica do Presidente do 1170 
CNPC, pouco engajamento dos atores do Setor em sua generalidade, de maneira que seu baixo 1171 
número de membros no Colegiado respectivo não seria mais que mera consequência desse 1172 
fato. Sugeriu em seguida que Olender atuasse o mais ativamente possível na mobilização de 1173 
seus pares e se movimentasse para concluir ao menos um documento provisório, mas que 1174 
pudesse ser transmitido a um novo Colegiado, mais denso e representativo que o 1175 
antecedente. Encerrou a fala dizendo que percebia nele angústia, provavelmente por não 1176 
achar que teria tempo suficiente ou que tudo isso seria devidamente tratado, mas que, por ser 1177 
membro nato, Olender teria mandato até o dia treze de dezembro de dois mil e quinze, o que 1178 
lhe permitiria ainda conduzir a questão. O Conselheiro ponderou então não considerar ter tido 1179 
seu pedido de reunião extraordinária de todo rejeitado, e que tentaria ainda viabilizá-lo em 1180 
outro momento. Segundo colocou ainda, isso era devido à preocupação em transmitir ao 1181 
Colegiado seguinte um bom legado, um documento de a partir do qual pudessem seguir com 1182 
certa tranquilidade. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, reiterou da 1183 
importância de se ter um documento provisório – ao qual chamou também de intermediário – 1184 
para a consecução dos trabalhos. Em seguida, questionou ao Conselheiro Flávio, da área de 1185 
Circo, se esse queria falar. Respondeu o colega que o Plano Setorial de Circo fora 1186 
confeccionado, mas não revisado. E o Colegiado até então se recusara a fazer tal revisão por 1187 
querer antes saber o que foi implantado do documento até a data em que aconteceu essa 1188 
reunião de Plenário. Sendo assim, propriamente a respeito do Plano Setorial, o Conselheiro 1189 
Flávio não se julgou pronto para falar. Tratou então de questões referentes à área, mas de 1190 
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caráter mais pontual. Disse que uma praça pública destinada por Lei Municipal no Rio de 1191 
Janeiro à atividade circense estava sendo indevidamente usada e apropriada por grupos e 1192 
músicos de samba. A Prefeitura foi acionada pelo Colegiado de Circo, e, em resposta, disse que 1193 
renomearia a praça com o nome de “Praça Benjamim de Oliveira” – em homenagem ao 1194 
primeiro palhaço negro de que se tem registro no Brasil, fato bem percebido por seus pares. 1195 
Flávio pediu intervenção do CNPC junto à Prefeitura carioca sobre esse respeito. Em seguida 1196 
falou de uma Lei intitulada seis mil quinhentos e trinta e três, que tangenciaria os profissionais 1197 
do circo por tratar de regulamentação de profissões. No entanto, não entrou em muitos 1198 
detalhes a acerca dessa, oportunamente. Após isso, disse que exporia um posicionamento 1199 
político próprio e usou da palavra para ler em voz alta texto que escreveu em apoio à 1200 
Presidente Dilma e ao Partido dos Trabalhadores. O mesmo texto criticava Aécio Neves, 1201 
apontando algumas de suas supostas inconsistências. E dizia que era necessário que o CNPC 1202 
apoiasse a Presidente, dado que sua gestão de fato representaria o trabalhador brasileiro. O 1203 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, agradeceu ao Conselheiro pela 1204 
participação e sugeriu-lhe que, acerca das duas primeiras questões, escrevesse algo como uma 1205 
moção ou recomendação e encaminhasse ao CNPC, para pô-las em votação no dia seguinte. 1206 
Flávio concordou, dizendo que o faria na noite desse mesmo dia e enviaria as propostas de 1207 
texto por e-mail. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, recomendou 1208 
que adicionasse aos textos justificativas para os mesmos, e lembrou aos colegas que o 1209 
Conselheiro Flávio não estaria presente à sessão do dia seguinte. Antes de suspendê-la, 1210 
demonstrou pesar pelo desgaste ocorrido em virtude dos embates e pela grave falta de 1211 
respeito em que incorreram alguns dos colegas. Lamentou também o fato de não haver 1212 
nenhum regramento, nem penalidade à quebra de decoro e ao desrespeito entre os membros 1213 
do órgão. A Conselheira Naiara reiterou pedido de que os colegas se respeitassem 1214 
mutuamente. A seguir, a sessão foi suspensa até o dia seguinte. Quando foi retomada, O 1215 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, deu novas boas-vindas aos 1216 
Conselheiros e introduziu de imediatamente a colega Secretária da Cidadania e Diversidade 1217 
Cultural, Márcia Rollemberg, para tratar da regulamentação da Lei treze mil e dezoito, de vinte 1218 
e dois do sete de dois mil e quatorze – conhecida por Lei Cultura Viva. A Secretária passou a 1219 
falar. Disse que o Programa Cultura Viva foi o primeiro desde a concepção do Sistema Nacional 1220 
de Cultura, tendo com esse profunda relação – sobretudo pelo esforço nele contido de 1221 
estadualização das políticas culturais. Rollemberg destacou que sua presença estava nos vinte 1222 
e seis Estados e no Distrito Federal, e em vinte e cinco por cento dos Municípios brasileiros. 1223 
Constituiria o maior desafio da gestão tornar o Programa uma política universal, buscando 1224 
atingir a meta de chegar a todos os Municípios, na medida em que era federativa, isto é: 1225 
contaria necessariamente com arranjos e distribuições de responsabilidades entre União, 1226 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Rollemberg chamou a atenção, no tocante a isso, para 1227 
as parcerias entre os Estados e organizações da sociedade civil – parcerias essas prescritas pelo 1228 
próprio Programa. Acerca disso estava sendo elaborada uma normativa, conhecida pelo 1229 
mnemônico de MROSC: Marco Regulatório das Organizações Sociais, e que constituía a Lei 1230 
treze mil e dezenove, já inclusive apresentada ao Plenário do CNPC. Tal Lei, embora tenha sido 1231 
concebida quase que concomitantemente à Lei Cultura Viva, teve um processo de construção 1232 
mais denso que essa. No entanto, carecia ainda de regulamentação, a qual, por ter sido adiada 1233 
para julho de dois mil e quinze, fez com que não se tivesse o referencial mais imediato de 1234 
como o processo de simplificação de contas iria ser aplicado de fato à relação entre poder 1235 
público e sociedade civil, no âmbito da cultura. Desse modo, devido ao adiamento, segundo 1236 
Rollemberg perdeu-se também boa parte do que se acumulou em termos de discussão entre 1237 
os atores envolvidos, o que repercutiu no formato que ganhou a própria Lei Cultura Viva. A 1238 
Secretária elencou, por exemplo, que o Programa em si colocava a sociedade brasileira como 1239 
sua beneficiária universal, mas que, a partir dos referidos debates, passou-se a considerar que 1240 
seria interessante estratificar esse grupo, posto que ele não era homogêneo. Assim, os 1241 
beneficiários do Programa passaram a ser considerados os núcleos culturais, para mais tarde 1242 
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tornar-se a considerar como tal a própria sociedade em seu conjunto, uma vez que se 1243 
potencializaram as capacidades, os fazeres culturais, bem como houve o reconhecimento, 1244 
valorização e utilização da formação cultural da sociedade em prol do exercício da cidadania 1245 
cultural de todos – conceito inovador: crianças, idosos, jovens, pessoas com transtornos 1246 
mentais, desabrigados, povos, comunidades e segmentos em geral histórica e socialmente 1247 
desfavorecidos teriam passado a ser definidos como público-alvo precípuo do Programa, 1248 
sendo seu acesso a tal direito praticado pela via do seu reconhecimento em pontos de cultura. 1249 
Márcia Rollemberg também fez menção à tentativa de se dar abertura para instituições sem 1250 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ que tivessem interesse de participar do Programa 1251 
Cultura Viva, vindo a se tornar, também, ponto de cultura. Tal intento, todavia, não teve êxito, 1252 
pois se apontou óbice na própria Lei, embora o debate tenha, a seu ver, expandido o conceito 1253 
em si do que fosse um ponto de cultura. Rollemberg colocou que uma questão que passou a 1254 
permear o Programa como um todo foi a da representação da diversidade, a qual deveria, 1255 
enquanto conceito basilar, se fazer presente nas várias manifestações e linguagens com que os 1256 
pontos de cultura trabalhassem. Disse que estaria em curso a criação de um Cadastro Nacional 1257 
de Pontos e Pontões de Cultura, para dar transparência pública à execução do “Cultura Viva”, 1258 
tendo surgido em complemento uma demanda para que as entidades fossem certificadas 1259 
automaticamente, mesmo não lançando mão de nenhum tipo de financiamento. Esse pleito 1260 
foi mostrado como ainda incipiente pela Secretária da Cidadania e Diversidade Cultural, 1261 
carecendo de amadurecimento. Ela mencionou uma forma de contratação nova, surgida 1262 
recentemente, que criaria um documento intitulado Termo de Compromisso Cultural – um dos 1263 
instrumentos mediante os quais se formalizaria a interação entre poder público e sociedade 1264 
civil.  No MROSC, segundo reportou, existiriam dois novos instrumentos: o Termo de Fomento, 1265 
que teria por escopo fomentar a vocação da entidade, e o Termo de Cooperação, que 1266 
estabeleceria a obrigatoriedade, de modo prévio, de demonstração de um plano de trabalho. 1267 
Ambos corresponderiam ao que era o Termo de Compromisso Cultural. Como, entretanto, a 1268 
regulamentação relativa ao MROSC foi adiada, a SCDC estava operando por meio desse último. 1269 
Para tanto, estava também detalhando iniciativa a iniciativa, para gerar subsídios à prestação 1270 
de contas das contratações, fase cuja exigência é mais destacada nos Termos de Cooperação e 1271 
de Fomento, ainda impedidos de ser aplicados devido ao seu vínculo com o MROSC. Dito isso, 1272 
Márcia Rollemberg passou a colocar que se fez, ao longo da implementação do Programa, o 1273 
esforço de mapear, discernir e caracterizar quais seriam seus beneficiários – com ênfase nas 1274 
populações em situação de vulnerabilidade social, visto que haveria subjacente a intenção de 1275 
inseri-las pela via da cultura. Para tanto, ainda, seria necessário também praticar-se uma 1276 
gestão integrada, isto é, nos termos em que se pensa o pacto federativo: os três níveis de 1277 
Governo atuando, cada qual com as suas atribuições, mediante métodos suficientemente 1278 
compartilhados, ações orquestradas e de maneira sinergética - inclusive estabelecendo diálogo 1279 
com áreas diversas, como meio-ambiente, saúde e educação. Mencionou Rollemberg metas 1280 
numéricas e prioridades, e que ambas as coisas vinham sendo atendidas a contento. Sobre as 1281 
segundas, citou a consolidação da política de diversidade, a qual vinha se dando por meio de 1282 
editais voltados especificamente às áreas identificadas. A Secretária da Cidadania e 1283 
Diversidade Cultural falou que, além da Lei Cultura Viva e seus desdobramentos, havia Projetos 1284 
de Lei e normativas que versavam sobre assuntos afins à pauta da diversidade e que 1285 
mereceriam atenção e acompanhamento. Sobre isso, mencionou um Projeto de Lei 1286 
concernente a mestres e mestras de cultura popular, além de um trabalho conjunto com os 1287 
Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário quanto a patrimônio genético – 1288 
o qual frequentemente dialoga com a questão dos conhecimentos tradicionais associados a 1289 
espécies animais e vegetais. A Secretária falou rapidamente que o Ministério da Cultura vinha 1290 
recebendo diversos convites internacionais para a exposição do Programa e até firmando 1291 
parcerias, como no caso do “Ibercultura Viva” – formato a partir do qual dez países 1292 
executariam políticas públicas de base comunitária. Nisso, passou a falar de uma Conferência 1293 
que não nomeou, mas na qual foram tratados cinco pontos, conforme citou. Um desses foi 1294 
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“Equipamentos Culturais”, tendo sido a tônica a necessidade de socialização e 1295 
compartilhamento dos espaços culturais – contexto dentro do qual o Programa Cultura Viva 1296 
melhor se inseriria, pelo fato de sua abordagem estar mais propriamente relacionada à 1297 
questão territorial indígena e quilombola.  Rollemberg falou em seguida da Política de Acesso à 1298 
Pessoa com Deficiente e Incapacidade Temporária. Que nesse campo adotou-se a medida de 1299 
que entre um e cinco por cento do recurso total dos convênios fossem destinados à 1300 
acessibilidade cultural. Outra medida citada foi a constituição de um Grupo de Trabalho 1301 
interministerial com a Secretaria de Direitos Humanos, cujo produto foi um Plano de 1302 
Acessibilidade Cultural, apresentado na Semana Cultura Viva anterior à reunião. Márcia 1303 
Rollemberg defendeu a criação no CNPC de um espaço dedicado à temática dos Direitos 1304 
Humanos nesse momento. Passou depois a falar do Plano Nacional de Livro, Leitura e 1305 
Literatura. Disse de forma sucinta que o conceito de ponto de leitura estaria em sintonia com o 1306 
de ponto de cultura e de ponto de memória, chegando a terem sido já concebidas intervenções 1307 
e ações conjuntas – como os Cineclubes, por exemplo. Nisso se tinha uma intenção de 1308 
integração. Em seguida, abordou o trabalho com comunidades, mencionando que foi feito um 1309 
esforço de se recuperar a memória do Programa, nesse aspecto. Disse que na Semana Cultura 1310 
Viva foi apresentado um site novo e um documento contendo o histórico do Programa – o qual 1311 
relatava as fases de formulação, extensão federativa, reestruturação e consolidação. Essas, por 1312 
sua vez, foram também descritas com foco nas dificuldades de gestão, desafios jurídicos e 1313 
precariedades, no tocante à relação entre os entes federados e a sociedade civil. Márcia 1314 
Rollemberg desde aí fez exposição da evolução do Programa. Começou dizendo que nos 1315 
primeiros anos – a partir de dois mil e sete - foi dado a esse início, com o estabelecimento de 1316 
conceitos fundamentais e definição de público-alvo. Em momento posterior, recorreu-se à 1317 
estadualização do mesmo. Multiplicaram-se os pontos e pontões de cultura, ao passo em que 1318 
a concepção do Programa Cultura Viva – posterior à concepção propriamente dita sobre os 1319 
pontos de cultura -, abarcou não só aos mesmos, como também a toda uma rede de atores , 1320 
como Universidades e Organizações Não-Governamentais, que com eles contribuem. Visou-se 1321 
ao reconhecimento e mesmo constituição de uma rede mais ampla, dentro da qual se 1322 
situavam os pontos e pontões de cultura. Dito isso, Rollemberg fez menção de que se estava 1323 
trabalhando para pensar o Programa no contexto do Plano Nacional de Cultura – vindo a 1324 
posteriori -, buscando alinhamento dos objetivos e metas entre um e outro. Fez críticas ao fato 1325 
de que o acesso dos Municípios ao Programa se desse por meio de convênio, uma modalidade, 1326 
em sua opinião, cerceadora, na medida em que demasiadamente complexa. Disse que se 1327 
estava trabalhando junto às capitais estaduais e aos próprios Governos Estados para 1328 
interiorizar seu alcance, para que os Municípios pequenos também tivessem acesso à política – 1329 
o que seria mais efetivo caso se simplificasse o modo de adesão. Por fim, colocou acerca da 1330 
Semana Cultura Viva, dizendo que era um evento anual no qual se reuniam vários 1331 
representantes e interessados oriundos dos mais diversos segmentos sociais, com vistas a 1332 
discutir e apresentar pesquisas, informações e trabalhos em geral sob o enfoque da 1333 
diversidade e tendo como intenção comum a inclusão cidadã por meio da cultura. A SCDC 1334 
estaria trabalhando articuladamente com outras Secretarias e Ministérios no sentido de 1335 
garantir a aplicação de tais conceitos e consolidá-los de maneira tal que, na Semana Cultura 1336 
Viva, se fizessem representar todos os interesses envolvidos com a temática e da melhor 1337 
maneira possível. Nisso, Márcia Rollemberg concluiu sua apresentação e O Secretário Geral do 1338 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, agradecendo, disse que estavam abertas as inscrições 1339 
para falas. O Conselheiro Davy foi quem primeiro se inscreveu, seguido da colega Giane. Foi 1340 
dada àquele a palavra. Começou o Conselheiro dizendo que ele integrara o Grupo de Trabalho 1341 
relativo Cultura Viva juntamente com outros três colegas. Dois deles não puderam ir a algumas 1342 
das reuniões por terem tido dificuldades, e Chico Simões, que foi a todas, teve que arcar com 1343 
os custos de deslocamento e estadia: morava a cem quilômetros de Brasília, então o MINC não 1344 
teria julgado necessário fornecer-lhe ajuda de custo. Em seguida, Davy passou a criticar o texto 1345 
da Lei, apontando-o como de má qualidade e má redação. Disse que sua única novidade 1346 
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notável seria o objetivo expresso de “ampliar o acesso da população brasileira às condições de 1347 
exercício dos diretos culturais”. Entretanto, isso não suplantava o equívoco da criação do assim 1348 
chamado Termo de Compromisso Cultural – vago e impreciso, constitutivo, na verdade e a seu 1349 
ver, de um esforço de apenas mudar-se meramente o rótulo de algo inerentemente 1350 
problemático: o formato obrigatório de convênio para a adesão dos interessados ao Programa. 1351 
E esse seria assim caracterizado pelo Conselheiro por impor uma “vinculação da planilha 1352 
financeira à planilha física do processo”. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 1353 
Machado, interrompeu-o para avisar do tempo-limite, o qual havia sido ultrapassado. Ele 1354 
pediu para ainda tratar de outra questão. Foi atendido e tornou a falar, fazendo novas críticas 1355 
à modalidade de convênio. Disse que as dificuldades pelas quais passava o Programa Cultura 1356 
Viva majoritariamente se referiam a este: as pessoas não sabiam se conseguiriam executar 1357 
exatamente o objeto apresentado quando da contratação, pelo fato de que isso se daria muito 1358 
tempo depois – em três anos. Então, como ilustrou, caso um diretor de Teatro quisesse mudar 1359 
um dado tecido do figurino por perceber que seria mais propício à estação, isso por si só já 1360 
geraria complicações. A esse fato seria acrescida a dificuldade de os conveniados não terem 1361 
como reunir notas fiscais de tudo quanto executassem, dado que muitas das atividades 1362 
culturais (ou que a essas se entremeiam e as viabilizam) seriam feitas informalmente. Davy 1363 
exemplificou com a situação hipotética de alguém que tivesse que recorrer ao transporte de 1364 
barco em um Estado do Norte do país. A pessoa, nesse caso, dificilmente conseguiria nota 1365 
fiscal sobre o traslado. Não obstante, teria que apresentá-la para comprovação de 1366 
regularidade fiscal, segundo as regras postas. O Conselheiro mencionou ainda que 1367 
compreendia que havia sanções sobre quem aprovasse contas irregulares – tais como as 1368 
estabelecidas pela Lei de Improbidade Administrativa – e se deveria ter mesmo cautela, do 1369 
ponto de vista do gestor público. Entretanto, ressaltou que, caso se adotasse um modo de 1370 
aferição de regularidade pela simples execução do objeto, as dificuldades seriam 1371 
suficientemente contornadas e boa parte dos problemas resolvidos. Em acréscimo, sugeriu 1372 
que seria interessante o MINC contratar profissionais habilitados e com conhecimento 1373 
bastante para aferir os gastos alegados, dentro de um critério de razoabilidade. Essa proposta, 1374 
se atendida, também sanaria as questões de que se queixava. A essa altura, O Secretário Geral 1375 
do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, lembrou-lhe novamente do tempo. O Conselheiro 1376 
disse que já concluiria, e justificou que estava se esforçando por fazer um trabalho de 1377 
convencimento do Plenário. Disse que os três colegas que com ele compuseram o Grupo de 1378 
Trabalho compartilhavam de sua opinião sobre os fatos narrados, mas que era necessária a 1379 
adesão a essa também dos colegas Conselheiros. Foi quando disse que, embora as Leis 1380 
estabelecessem os formatos dos quais o Ministério da Cultura lançara mão – e que tinha por 1381 
obrigação atender, nos termos das Leis, como fez questão de observar –, surgia uma 1382 
possibilidade nova com o Termo de Compromisso Cultural, justamente pela chance de se 1383 
tornar algo inédito na medida em que era vago. Passível de uma formulação em função das 1384 
necessidades e características próprias das interações que o Ministério teria com a sociedade. 1385 
Concluiu dizendo que discordava da Secretária Márcia Rollemberg sobre o público-alvo do 1386 
Programa: para ele, não era de fato quem estava à margem da sociedade, em situação de 1387 
vulnerabilidade, propriamente. O Programa viria atingindo, na realidade, as instituições e 1388 
entidades que já possuíam algum potencial e poderiam ser expandir, ajudando o Ministério da 1389 
Cultura, em contrapartida, a atingir as suas metas e objetivos estabelecidos pelo Plano 1390 
Nacional de Cultura, nos termos em que foram pensados. Tendo Davy finalizado, o Secretário 1391 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, passou a palavra à Conselheira Giane, que 1392 
se inscrevera na sequência. Essa disse que não se sentia muito à vontade para falar sobre o 1393 
Cultura Viva e sua interação com o Colegiado de Patrimônio Imaterial, mas que gostou da 1394 
exposição das informações e julgava a Lei indispensável. Que era necessário mesmo socializá-1395 
las, dado que o conjunto dos órgãos setoriais deveria se pensar no contexto do Programa, uma 1396 
vez que são, quando não complementares, coisas que falam no mais das vezes sobre 1397 
exatamente o mesmo objeto. Acrescentou que não imaginava como o seu próprio Colegiado 1398 
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poderia se pensar sem diálogo com o Cultura Viva, uma vez que chegaria a se esvaziar de 1399 
sentido, e que, assim como o colega Davy, também percebia a Lei como vaga e de má redação 1400 
– porém, acreditava que uma regulamentação pudesse suprir suas falhas. Foi dada a palavra 1401 
em sequência ao Conselheiro Álvaro, representante da FUNARTE. Esse iniciou elogiando os 1402 
colegas Bernardo N da Mata Machado, Américo Córdula e Márcia Rollemberg pelas suas 1403 
atuações à frente de seus respectivos setores. Após isso, disse que o Cultura Viva vinha sendo 1404 
bem trabalhado no âmbito da FUNARTE desde sua concepção, na gestão do ex-Ministro da 1405 
Cultura, Gilberto Gil. Falou que estava fazendo conversas com membros do Tribunal de Contas 1406 
do Estado de Cuiabá, Mato Grosso, e que eles lhe haviam dito da necessidade de chamar à 1407 
elaboração dos instrumentos de políticas públicas – como os editais do Programa, mais 1408 
pontualmente – membros de órgãos de contas. Isso evitaria muitos dos desgastes que se 1409 
tinham já desde o início dos procedimentos. Concluiu dizendo que avaliava como positiva a 1410 
atuação da pasta da Cultura, e que a FUNARTE estava à disposição para ajudar no que 1411 
estivesse ao alcance. Nisso foi dada a palavra ao Conselheiro Amilson Godoy, representante da 1412 
Música, que começou, igualmente ao colega anterior, fazendo elogios - em especial à 1413 
Secretária da Cidadania e Diversidade Cultural. Parabenizou o Conselheiro Davy pelo relato dos 1414 
problemas que narrou e disse ter as mesmas preocupações que ele. Que era necessário 1415 
aproximar a prática da prestação de contas à realidade fática, à qual se referiria. Sugeriu na 1416 
sequência a solução de se conceder aos pontos de cultura a faculdade de gastar todo o limite 1417 
do valor fixado. Por outros termos, de permitir-lhes usar o montante até seu máximo. Sua 1418 
sugestão se baseou no fato de serem numerosos e muito diversos os pontos de cultura, e de 1419 
essa solução dar conta, supostamente, dessas variáveis. Mostrou concordância com o 1420 
Conselheiro Davy quanto à sua sugestão de prestação de contas ser algo mais flexível, mais 1421 
voltado para a execução do objeto em si. Em seguida, o Secretário de Políticas Culturais, 1422 
Américo Córdula, foi quem falou, argumentando em favor da Lei Cultura Viva, no sentido de 1423 
que essa teria sido uma grande novidade, sobretudo por representar um esforço de 1424 
construção de política cultural de base comunitária. Parabenizou à colega Márcia Rollemberg e 1425 
disse que as condições dentro das quais ela e os demais colegas trabalharam ao longo de todo 1426 
um período foram profundamente adversas, muito em razão de reestruturações frequentes. 1427 
Que, em seu juízo, entretanto, os resultados foram positivos, tanto pela novidade do enfoque 1428 
comunitário, quanto pelo seu potencial de replicação junto aos Governos Estaduais e 1429 
Municipais e, ainda, pela preocupação fundamentalmente dada com relação ao acesso às 1430 
políticas culturais – o que teria incluído mecanismos tais como inscrição oral em certames 1431 
público para indígenas, por exemplo. Quanto ao MROSC – Marco Regulatório das Organizações 1432 
Sociais -, pontuou que também o enxergava com otimismo e como produto de todo um 1433 
processo produtivo e construtivo, sendo necessário como encaminhamento, levando-se em 1434 
conta tal processo, levar às pessoas a consciência de que elas deveriam se apropriar das 1435 
políticas públicas e colaborar – inclusive observando ações e medidas relativas a outras áreas 1436 
que não as de interesse mais imediato. Nisso, concluiu e foi dada a palavra à Conselheira 1437 
Dulce. Essa igualmente teceu elogios à gestão de Márcia Rollemberg à frente da Secretaria da 1438 
Cidadania e Diversidade Cultural, destacando que sua atuação reverberou em todo o país. 1439 
Acrescentou que a Secretaria em si, ao conceber e trabalhar com essa nova abordagem, 1440 
atendeu perfeitamente às necessidades de reconhecimento de grupos sociais cujos direitos 1441 
precisariam ser legitimados. A perspectiva da diversidade cultural atrelada à de cidadania era 1442 
algo, a seu ver, digno de destaque. Enquanto falava, foi rapidamente interrompida pelo 1443 
Conselheiro Davy para o chamamento à mesa da Senadora Lídice da Mata, que chegara para 1444 
participar desse momento da reunião. Concluiu em seguida, agora se dirigindo também à 1445 
Senadora, dizendo que acreditava que a Lei de Licitações e Contratos – Lei oito mil, seiscentos 1446 
e sessenta e seis -, deveria ser revista em termos de sua aplicabilidade ao campo cultural, pois 1447 
tinha discrepâncias intrínsecas em relação a esse. A seguir, passou a falar o Conselheiro 1448 
Wellington, do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Esse 1449 
questionou a fala de Américo no tocante à afirmativa de que não estaria havendo da parte da 1450 
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sociedade interesse suficiente nas consultas públicas e nos chamamentos à participação na 1451 
construção das políticas públicas. Disse que, a seu ver, sendo o enfoque da atual gestão 1452 
governamental na população, o fato de os movimentos sociais estarem mais se afastando que 1453 
se aproximando era sintomático de uma situação, na verdade, de falta de atenção do próprio 1454 
Governo em relação àqueles. Necessário se faria, então, reverem-se os conceitos e os meios 1455 
pelos quais estavam esses se aplicando à prática. Sugeriu o Conselheiro, por fim, uma 1456 
aproximação do CNPC com a ATRICON – Associação de Membros dos Tribunais de Contas, para 1457 
concretizar o que já antes o colega da FUNARTE havia também sugerido: chamá-los à 1458 
participação na elaboração dos certames, com vistas a evitarem-se, na medida do possível, 1459 
futuros problemas. Dito isso, transferiu-se a palavra à Conselheira Naiara, representante 1460 
Indígena. Essa fez críticas à gestão como um todo no relativo à pauta indígena, levando em 1461 
conta as dificuldades sabidas e desconhecidas, com atenção às várias mudanças e 1462 
reestruturações que impactaram as atividades do Ministério da Cultura. Colocou, no entanto, 1463 
questões que refletiam insatisfação de seu Setor, pontuando que não teria havido avanço 1464 
significativo em relação às suas demandas específicas. Nisso quis ler uma carta encaminhada 1465 
pelo Setor por ela ao CNPC, mas foi interrompida por O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 1466 
N da Mata Machado. O Presidente sugeriu que ela o fizesse em momento seguinte, levando 1467 
em conta o desenrolar da reunião. Foi rebatido por Naiara, que considerou ser aquele 1468 
momento propício, mas acabou por ceder em respeito à solicitação do colega. Márcia 1469 
Rollemberg interveio dizendo que gostaria muito que a carta fosse lida e antes que o Plenário 1470 
se esvaziasse. Observou, entretanto, que talvez não conseguisse responder 1471 
pormenorizadamente a cada item levantado, dado que não teria tempo para elaborar suas 1472 
réplicas. E que as questões do Colegiado Indígena não se referiam apenas à SCDC, mas sim ao 1473 
Ministério da Cultura e a todo o Sistema Nacional de Cultura, tamanha a sua importância. O 1474 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, perguntou-lhe em seguida se 1475 
gostaria de fazer sua conclusão, para depois passar-se a palavra à Senadora Lídice, ao que 1476 
Márcia Rollemberg concordou. Ela passou a falar que considerava pertinentes os vários 1477 
questionamentos feitos pelos colegas e que todos esses deveriam ser de fato tratados. Citou 1478 
os do Conselheiro Davy, dando destaque à sua fala no sentido de que se deveria realmente 1479 
trabalhar por uma melhora de todo o processo relativo ao Programa, o que incluiria desde a 1480 
concepção dos editais de abertura de certames, até as prestações de contas a esses relativos. 1481 
Demonstrou concordância também quanto à aproximação e inclusão dos Membros dos órgãos 1482 
de contas e da Controladoria-Geral da União desde as fases iniciais de elaboração de peças 1483 
regulatórias de seleções. Falou sobre a necessidade de se fazer uma gestão integrada, na qual 1484 
os movimentos sociais, os atores da sociedade civil das mais diversas áreas, os órgãos públicos 1485 
e as várias instâncias híbridas de sociedade e Estado se pusessem a dialogar. Em sua 1486 
percepção, as políticas, tanto em sua concepção, quanto em seu desfrute, seriam demasiado 1487 
fragmentadas, sendo esse um grande desafio a se superar. A Secretária da Cidadania e 1488 
Diversidade Cultural agradeceu a todos pela consideração à sua pessoa e concluiu sua fala. O 1489 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, sob os aplausos do Plenário a 1490 
Rollemberg, agradeceu-lhe pelas palavras e em seguida disse que o ponto de pauta 1491 
consecutivo era a discussão e votação de moções e recomendações, momento no qual se 1492 
incluiria também a leitura da carta do Colegiado Indígena encaminhada por sua representante, 1493 
Naiara Tucano. Nisso, também introduziu a Senadora, autora da primeira recomendação – 1494 
relativa à abertura de estudos pelo IPHAN visando ao registro da Festa de São João como 1495 
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A seguir, Lídice começou a falar que notava que a Festa 1496 
de São João teria, para a Região Nordeste como um todo, especial importância tanto 1497 
econômica, quanto simbólica. A Senadora, originária do interior da Bahia, relatou que a 1498 
celebração alcançava tal vulto que chegava a superar as festas de carnaval na Região – mesmo 1499 
as dos carnavais de seu Estado e de Pernambuco. Mencionou que chegara a conversar com 1500 
músicos de forró sobre as caracterizações do evento, com vistas mesmo a identificá-las e 1501 
distingui-las para, então, protegê-las. Mas que compreendeu ao longo do tempo que esse se 1502 
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referia a muito mais do que pudesse sondar e a respeito desse todo é que deveria se 1503 
preocupar: sua gastronomia, vestimentas, rituais, danças, além da música, seriam elementos 1504 
que comporiam o universo das Festas de São João. Em seguida, passou a ler sua exposição de 1505 
motivos, apresentada previamente ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1506 
Nesse documento, a Senadora apontou que as origens mais remotas da Festa de São João 1507 
jaziam na Europa e, conforme pesquisas de estudiosos por ela citados – como Jânio Roque 1508 
Barros de Castro e Luis Câmara Cascudo -, misturavam elementos pagãos e religiosos. O santo 1509 
homenageado, São João Batista, teria, por meio de mecanismos particularmente peculiares de 1510 
significações e ressignificações simbióticas, se tornado uma entidade relacionada à fertilidade 1511 
e à boa colheita. Isso teria se introduzido no Brasil com a colonização portuguesa. No contexto 1512 
nacional, a festa ganhara novos contornos, sem perder, todavia, sua característica essencial de 1513 
reportar ao rural, à agricultura e à colheita farta. Por se referir muito notadamente às famílias, 1514 
por definição, e às comunidades, a Festa de São João desde há muito representa também a 1515 
valorização de certos tipos de relações sociais e grupos, de ambiência mais interiorana. Para 1516 
além disso, no Brasil enraizou-se com profundidade na Região Nordeste do Brasil, onde se 1517 
encontrariam as bases mais propícias às crenças populares em uma relação do Santo com a 1518 
agricultura, assim como as configurações sociais ideais para a sua celebração no contexto da 1519 
boa colheita. A Senadora citou compositores como Luis Gonzaga, que difundiram a cultura do 1520 
Nordeste pelo país por meio de suas criações e também as Festas de São João – que são 1521 
tematizadas em várias de suas composições. Tais artistas, ao serem lembrados em Festas de 1522 
São João por todo o Brasil, remeteriam uma vez mais – juntamente com a gastronomia, a 1523 
indumentária e os cenários que se tenta construir – ao Nordeste, o que reforçaria a ideia da 1524 
importância identitária da celebração para a Região. Lídice da Mata destacou que a economia 1525 
também se fazia impactar pela festividade. Demonstrou que, segundo o Serviço Brasileiro de 1526 
Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, durante as festas juninas, de dois mil e onze e 1527 
dois mil e doze, observou-se a duplicação do número de microempreendedores individuais 1528 
formalizados que, com no máximo um funcionário, faturariam até sessenta mil por ano. Em 1529 
conclusão, a Senadora disse que sua argumentação em favor de um tombamento como 1530 
Patrimônio Imaterial Nacional, pelo IPHAN, da Festa de São João, referia-se a uma 1531 
preocupação em fazer com que se mantivesse essa a salvo das ingerências de cunho 1532 
notadamente mercadológico e midiático: apontou que bandas musicais de caráter lucrativo, 1533 
assim como empresas e organizações dessa natureza, estariam descaracterizando a 1534 
festividade, na medida em que a estariam afastando de sua importância real em favor de a 1535 
virem tratando como espécie de nicho de mercado. Isso ameaçaria a Festa Junina de 1536 
desintegração, fato cujas repercussões se fariam sentir também no social e nas formações 1537 
identitárias – todas coisas postas em jogo. Ao cabo de sua exposição, o Secretário Geral do 1538 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, quis logo pôr a recomendação da Senadora em 1539 
votação, dado que essa teria que voltar de imediato à casa legislativa que integrava. A 1540 
recomendação foi aprovada com facilidade e a Senadora parabenizada pelo Presidente do 1541 
CNPC. Lídice agradeceu a todos e, em especial, a Márcia Rollemberg, mencionando que essa 1542 
não seria apenas a esposa do atual Governador do Distrito Federal, mas uma gestora, de fato. 1543 
Retirou-se sob aplausos. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, quis 1544 
então tratar da moção e recomendação, ambas do Setor de Arquivos. Conquanto não estivesse 1545 
Rodrigo, seu autor, presente, dado que era a última reunião de Plenário O Secretário Geral do 1546 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, o quis fazer assim mesmo. Pôs primeiro em questão a 1547 
recomendação, que passou a ser lida por Márcia Rollemberg: “Recomendação vinte e seis de 1548 
novembro de dois mil e quatorze. Recomenda que o Ministério da Cultura, em via de esforços 1549 
para estreitar o diálogo com o Ministério da Justiça e com o Conselho Nacional de Arquivos, 1550 
com vistas à maior integração dos Arquivos no Sistema Nacional de Cultura. O Conselho 1551 
Nacional de Política Cultural, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 1552 
sétimo, inciso quatro do Decreto cinco mil quinhentos e vinte de vinte e quatro de agosto de 1553 
dois mil e cinco, resolve: Artigo primeiro: recomendar que o Ministério da Cultura formalize 1554 
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uma parceria interministerial com o Ministério da Justiça, com vistas à maior integração dos 1555 
Arquivos ao Sistema Nacional de Cultura; Artigo segundo: recomendar que o Ministério da 1556 
Cultura pleiteie uma vaga permanente no Conselho Nacional de Arquivos; Artigo terceiro: 1557 
recomendar que o Ministério da Cultura inclua um representante do Ministério da Justiça para 1558 
integrar o Plenário do Conselho Nacional de Política Cultural. Exposição de Motivos: Os 1559 
Arquivos Públicos possuem uma dupla identidade. Por um lado, são instituições com viés 1560 
eminentemente cultural, de guarda e preservação do Patrimônio Documental, por outro, os 1561 
Arquivos têm um papel administrativo fundamental de auxílio e exercício das funções públicas 1562 
por meio da organização da documentação e da informação pública, o que é primordial para o 1563 
bom funcionamento do Estado e para as dimensões da transparência, democratização do 1564 
acesso à informação e combate à corrupção. Por essa dupla identidade, pela desvalorização 1565 
dessas instituições no contexto do poder público, os Arquivos Públicos não têm um local 1566 
privilegiado de inserção no corpo do Estado. Nos Municípios, Estados e no DF, os Arquivos 1567 
estão inseridos em Casa Civis, Secretarias de Cultura, Secretarias de Administração et cetera. O 1568 
Arquivo Nacional e o Conselho Nacional de Arquivos, órgãos responsáveis pelo debate e 1569 
implementação da Política Nacional de Arquivos, fazem parte da estrutura do Ministério da 1570 
Justiça, ao contrário dos demais Setores Técnico-Artísticos de Patrimônio Cultural previstos no 1571 
Plano Nacional de Cultura. Em situação peculiar, traz grande dificuldade para organização, 1572 
mobilização e agentes de formulação de políticas para o Setor. Para uma maior integração dos 1573 
Arquivos do Sistema Nacional de Cultura e para uma participação mais contundente do MINC 1574 
no debate do Setor, é imprescindível ampliar o diálogo do Ministério da Justiça e CONARQ, o 1575 
Conselho Nacional de Arquivos. Nesse sentido, recomendamos a formalização dessa parceria 1576 
interministerial em paralelo à inclusão de um assento no Conselho Nacional de Políticas 1577 
Culturais para o Ministério da Justiça e a inclusão de um assento no Conselho Nacional de 1578 
Arquivos para o Ministério da Cultura.” A Conselheira Márcia Rollemberg opinou 1579 
seguidamente à leitura que considerava a solicitação fundamental, pois trabalhara por muito 1580 
tempo na área de Arquivo e via sua necessidade. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N 1581 
da Mata Machado, perguntou quem gostaria de se manifestar a respeito, ao que Marila 1582 
respondeu que sim, juntamente com os colegas Amilson e Márcia Rollemberg. A primeira 1583 
teceu considerações sobre a pertinência precisa da recomendação, dando todo o seu apoio. 1584 
Foi seguida no mesmo sentido por Amilson, representante do Setor de Música. Rollemberg 1585 
também apoiou novamente a iniciativa, destacando que o Setor de Arquivos e seu objeto 1586 
seriam de central importância para a compreensão da relação entre Estado e sociedade, 1587 
devendo ser tratados com proporcional deferência. Registrou congratulação ao colega 1588 
Rodrigo. A Conselheira Fernanda, do Design, manifestou igual apoio. A seguir, o Secretário 1589 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, posicionando-se como historiador, falou no 1590 
sentido de que de fato o Setor de Arquivos é essencial para a vida e o fortalecimento da vida 1591 
democrática de um país. Ponderou que os pleitos que o Conselheiro Rodrigo fez eram de todo 1592 
razoáveis e pertinentes, e que reforçariam a importância da área, em especial no âmbito da 1593 
União – onde parecia estar mais fragilizada do que em relação ao que se notava nas outras 1594 
esferas de Governo, nas quais teria lugar próprio e, costumeiramente, dentro dos órgãos de 1595 
Cultura. Submeteu a proposta a votação e essa foi aprovada por unanimidade. Passou então 1596 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, a ler a exposição de motivos da 1597 
moção, também do Colegiado Setorial de Arquivos: “O cargo de Diretor Geral do Arquivo 1598 
Nacional, órgão integrante do Ministério da Justiça, é ocupado há mais de vinte anos pela 1599 
mesma pessoa. O Diretor foi nomeado no Governo Fernando Collor e mantém-se no poder há 1600 
sete mandatos presidenciais. O Arquivo Nacional não tem cumprido a contento seu papel de 1601 
orientar a gestão de documentos públicos da Administração Pública Federal. Mais do que 1602 
apenas um órgão responsável pela guarda e conservação do patrimônio documental, o 1603 
Arquivo Nacional é uma instituição fundamental para a organização e a eficiente ação do 1604 
Estado. Uma gestão de documentos bem executada é primordial para o pleno acesso à 1605 
informação e é um instrumento importante para a transparência pública e o combate à 1606 
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corrupção. Nos últimos anos, a Associação de Servidores do Arquivo Nacional tem feito uma 1607 
série de denúncias de assédio moral, coerção e perseguição a servidores, bem como de 1608 
problemas estruturais e de condições de trabalho. Algumas delas tiveram, inclusive, eco na 1609 
grande imprensa em veículos como a revista Carta Capital e os jornais O Globo e a Folha de 1610 
São Paulo. Apesar de seu potencial de centro de pesquisa, produção de conhecimento em 1611 
diversas áreas e de sua vocação de equipamento cultural em uma área degradada do centro 1612 
do Rio de Janeiro, a instituição permanece fechada em torno de si mesma, sem constituir-se 1613 
como centro de excelência da Arquivologia e da Ciência da Informação Nacionais, sem buscar 1614 
novos públicos, com pouco diálogo com a sociedade, principalmente, sem cumprir plenamente 1615 
a sua missão junto ao Estado Brasileiro. O país precisa decidir se deseja avançar no sentido do 1616 
pleno acesso à informação pública, o que demanda um grande esforço de gestão de 1617 
documentos e informações. Na atual conjuntura, o Arquivo Nacional pouco adiciona ao debate 1618 
da transparência, do acesso à informação, da gestão de documentos eletrônicos dos dados 1619 
abertos. Apesar de ser órgão central de um sistema, o Arquivo Nacional parece a reboque dos 1620 
acontecimentos, sem mostrar-se como uma instituição-chave em um processo que permite o 1621 
real e pleno acesso às informações do setor público. Inconformados com essa situação e 1622 
demais problemas do Arquivo Nacional, um grupo de profissionais de Arquivo e pessoas 1623 
interessadas no tema lançaram a Campanha de Modernização do Arquivo Nacional, buscando 1624 
transformações no órgão. Nesse sentido, o Conselho Nacional de Política Cultural manifesta 1625 
apoio à campanha e seu manifesto, que vem sendo divulgado no endereço eletrônico 1626 
http://mudaarquivonacional.wordpress.com/.” Terminada a leitura, o Secretário Geral do 1627 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, de pronto abriu inscrições para manifestações. Giane, 1628 
Marila e ele mesmo se inscreveram para falar. Giane começou, dizendo que endossava a 1629 
moção. Que, de fato, a situação era diametralmente oposta à que se estaria tentando 1630 
instaurar, de transparência pública. Criticou o fato de haver perpetuação por tantos anos à 1631 
frente da CONARQ pela mesma pessoa, bem como as situações de assédio moral aos 1632 
trabalhadores em geral, e, em especial, aos da Cultura. Incluiu no rol dos órgãos submetidos a 1633 
um tratamento ao qual denominou precarizado, nomeadamente, os dos museus. Pontuou, por 1634 
fim, que não falava em nome do Colegiado Setorial – Patrimônio Imaterial - de que era 1635 
representante, mas de si mesma. Em seguida, quem falou foi o Secretário Geral do CNPC, Sr. 1636 
Bernardo N da Mata Machado. Tomou esse a posição de se abster de votar e manifestá-la já 1637 
de antemão por considerar que, embora concordasse com a proposta de modernização do 1638 
Arquivo Nacional, a campanha não teria levado em conta aspectos importantes que vinham 1639 
sendo trabalhados no âmbito desse Setor. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 1640 
Machado, falou então que vinha compondo o Conselho Consultivo do Projeto Memórias 1641 
Reveladas, que reunia a documentação sobre a repressão no período da Ditadura Militar 1642 
Brasileira, um projeto que frisou ser muito importante. Disse ainda que esse trabalhava junto à 1643 
Comissão da Verdade e que ambas as instâncias contaram com a colaboração dada de bom-1644 
grado pelo dirigente da CONARQ. Por isso, abstinha-se. Perguntou se mais alguém queria se 1645 
manifestar. Como ninguém o fez, submeteu a moção à votação, e essa foi aprovada por 1646 
unanimidade, ressalvada a sua própria abstenção. Na sequência, passou à questão de Naiara, 1647 
representante do Colegiado Indígena. Essa fez a leitura de moção e, consecutivamente, de 1648 
carta do Colegiado Setorial Indígena, ambos com forte teor de crítica à gestão de Márcia 1649 
Rollemberg à frente da SCDC. Acusavam-na os textos de descompromisso com as pautas 1650 
indígenas. Naiara citou eventos nos quais isso teria ficado comprovado, dentre os quais “a não 1651 
realização do edital dos Pontos de Cultura Indígena pela SCDC, sendo que, para esse edital, 1652 
estava reservado o valor de três milhões de reais (...); a não realização do Encontro Nacional 1653 
de Pontos de Cultura Indígena, proposta aprovada com o endosso da Secretária Márcia 1654 
durante a TEIA da diversidade dois mil e quatorze e, em seguida, cancelada pela SCDC. 1655 
Terceiro, a não criação de editais específicos para os povos indígenas no IPHAN, FUNARTE, 1656 
IBRAM e SAV, todos os órgãos setoriais do MINC.” Segundo a Conselheira, tais propostas não 1657 
avançaram porque não houve seriedade e mobilização da SCDC para negociá-las com os 1658 
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referidos órgãos setoriais, mesmo com o endosso à época da Ministra Marta Suplicy. Citou em 1659 
seguida “a não realização de cinco cursos de formação continuada de gestores indígenas para 1660 
a gestão de projetos culturais.” Naiara afirmou que não houve nenhuma mobilização da SCDC 1661 
para realizar esses cursos. Disse, ainda, que haveria evento no qual seria lançado um Catálogo 1662 
do Prêmio Culturas Indígenas – e incluiria todas as iniciativas premiadas do Setor ao longo dos 1663 
anos -, juntamente com um Seminário Nacional de Culturas Indígenas, mas que tal não 1664 
ocorreria, pois fora injustificadamente cancelado. Por fim, pontuou que, “apesar do 1665 
compromisso retórico, sempre chega nas horas das ações das atividades e a SCDC protela, 1666 
prioriza outras ações e finalmente cancela as atividades acordadas com Colegiado”. Dito isso, a 1667 
palavra foi passada pelo Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, a Márcia 1668 
Rollemberg, que contrapôs argumentos à fala da Conselheira. Começou essa por dizer que a 1669 
capacidade operacional da Secretaria de fato era menor que a demanda – como talvez 1670 
dissessem os diversos outros segmentos sociais com os quais trabalhava, como a comunidade 1671 
LGBTT, os Ciganos e os Idosos, de seus respectivos pontos de vista. No entanto, afirmou que a 1672 
Secretaria vinha honrando, ao contrário do que disse Naiara, seus compromissos. Márcia 1673 
Rollemberg tentou expor dados e informações que comprovariam o que dizia, tais como: o 1674 
Encontro de Pontos de Cultura Indígenas do Nordeste, apoiado pela SCDC; o Encontro Nacional 1675 
de Pontos de Cultura Indígenas na TEIA; a Copa das Árvores – evento no qual a participação 1676 
indígena especificamente teria sido também apoiada; o Projeto Aprender Brincando, que teria 1677 
sido empenhado e implicava a despesa de duzentos e dezessete mil reais; o Projeto Séculos 1678 
Indígenas, que se referia à confecção de materiais didáticos; e a Segunda Oficina de Formação 1679 
de Política para a Juventude Indígena. Márcia Rollemberg citou ainda uma participação da 1680 
SCDC, no contexto do Sistema Nacional de Cultura, acerca da temática da diversidade no valor 1681 
de aproximadamente dois milhões e meio de reais – estando o Setor Indígena nessa abarcado. 1682 
Observou que o recurso não estaria previsto na Lei Orçamentária Anual, mas sairia do Fundo 1683 
Nacional de Cultura. A Secretária da Cidadania e Diversidade Cultural frisou que, apesar de ter 1684 
feito o esforço de responder a Naiara, gostaria de ler com mais tempo a carta em questão e 1685 
dar respostas mais pontuais e precisas. A Conselheira, ao retomar a palavra, disse a Márcia 1686 
Rollemberg que, de fato, até se verificavam ações e intenções, mas sua concretização é que 1687 
não aconteceria de fato. Desse modo, as demandas do Colegiado Indígena não estariam sendo 1688 
realmente contempladas. Rollemberg retrucou que teria dados que comprovariam a expansão 1689 
dos pontos de cultura indígenas, especificamente. Naiara então perguntou-lhe novamente o 1690 
que teria a dizer sobre o evento supracitado que fora cancelado, ao passo em que se estava 1691 
fazendo promoção da Semana Cultura Viva, a ocorrer no mesmo período. Rollemberg 1692 
respondeu que isso foi feito em atendimento à necessidade de se reunirem os vários Grupos 1693 
de Trabalho a fim de que elaborassem um balanço sobre a gestão e se tivesse algo para 1694 
transmitir à gestão seguinte. O Setor Indígena, inclusive, enviaria um Grupo seu. A Secretária 1695 
aproveitou para afirmar que o evento que ensejaria o lançamento do Catálogo ao qual Naiara 1696 
se referiu não fora cancelado, mas tão somente adiado. A Conselheira então questionou se 1697 
isso seria apenas em dois mil e quinze. Rollemberg respondeu afirmativamente. Naiara então 1698 
disse que concluía em mesmo sentido que antes: estaria, sim, ocorrendo uma protelação da 1699 
parte da SCDC sobre as pautas indígenas. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 1700 
Machado perguntou se alguém mais gostaria de falar a esse respeito, para já pôr a proposta de 1701 
Naiara em votação. Amilson Godoy, Conselheiro da Música, se manifestou. Passou a falar que 1702 
concordava com a colega Naiara no sentido de que os entraves burocráticos não poderiam 1703 
impedir a realização da finalidade precípua dos trabalhos. E que o adiamento do evento 1704 
parecia ser uma boa alternativa, em último caso, mas que apoiaria Naiara independentemente 1705 
de qual fosse sua posição sobre isso. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 1706 
Machado, submeteu então a moção de Naiara a votação. Essa foi aprovada por unanimidade. 1707 
O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, avisou que, naquele momento, 1708 
se faria uma pausa e que o retorno dos colegas deveria acontecer até quatorze horas. Avisou 1709 
que ainda havia vinte e dois destaques a discutir e era necessário cumprir uma pauta de 1710 
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pequenas manifestações, para as quais já estavam inscritas três falas. Pediu pontualidade dos 1711 
colegas na volta do almoço. Foi quando Giane sugeriu o adiantamento da explanação sobre 1712 
seu Plano Setorial, Patrimônio Imaterial, pois teria que sair até as dezesseis horas e julgava que 1713 
não teria tempo. Bernardo considerou o pedido da colega e afirmou que seria mesmo melhor, 1714 
dado que de fato o tempo era escasso. Sugeriu que ela fizesse sua exposição e já em seguida 1715 
se passasse à abordagem dos destaques à Portaria. Fernanda, do Design, propôs de sua parte 1716 
que se tratasse apenas dos Planos Setoriais, tendo em vista a finalidade maior de se dar 1717 
transparência à sociedade sobre as atividades desenvolvidas. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 1718 
Bernardo N da Mata Machado, disse que teriam que decidir sobre isso. Davy falou na 1719 
sequência, sugerindo uma reunião extraordinária para que tratassem dos destaques. 1720 
Ponderou que não conseguiriam abordá-las todas em apenas uma tarde. O Secretário Geral do 1721 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, quis ouvir o Conselheiro Leandro. Esse disse que não 1722 
estaria à tarde devido à visita de uma autoridade africana à Câmara dos Deputados e que boa 1723 
parte dos destaques era de sua autoria. Questionou sobre como se faria então. O Secretário 1724 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, fez a proposta de que se passassem os 1725 
destaques ao Grupo de Trabalho constituído para a elaboração da Portaria, para que em outro 1726 
momento – em reunião extraordinária para esse fim convocada – sobre esses deliberasse. 1727 
Acrescentou ainda que, dado que Leandro, autor da maioria das observações, fazia parte do 1728 
Grupo, ele necessariamente estaria presente. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 1729 
Mata Machado, achou por bem dedicar-se a tarde para as apresentações acerca dos Planos 1730 
Setoriais. Pediu, por fim, que os colegas pensassem na sua proposta durante o almoço. Nisso, 1731 
suspendeu a sessão. Ao retomá-la, de imediato O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 1732 
Mata Machado, quis saber dos colegas o que acharam de sua proposta de delegação da 1733 
discussão sobre os destaques ao Grupo de Trabalho para dedicação exclusiva durante aquela 1734 
tarde aos Planos Setoriais. Antes de passar ao debate sobre isso, entretanto, quis saber quais 1735 
representantes falariam. Inscreveram-se os do Design, Dança, Patrimônio Imaterial, 1736 
Artesanato, Arquitetura e Urbanismo, Música, Artes Visuais, Culturas Populares e Teatro, 1737 
totalizando nove. Cada um teria vinte minutos, sendo dez para apresentação e dez para 1738 
perguntas. Márcia Rollemberg questionou sobre a leitura e aprovação das atas pendentes do 1739 
procedimento. O Presidente respondeu que isso não tomaria tempo e que se faria, sim. 1740 
Perguntou aos colegas, então, o que achavam de sua proposta. O Conselheiro Isaac Loureiro, 1741 
CS Culturas Populares, começou dizendo que discordava dessa proposta, dado que o Grupo de 1742 
Trabalho não faria o trabalho a contento por não ter a mesma representatividade que seu 1743 
Setor - Culturas Populares – tinha no CNPC e, portanto, não o contemplaria, assim como não o 1744 
faria com relação a muitos outros sem a devida representação para tanto. O Secretário Geral 1745 
do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, retrucou que sua proposta era mais ampla e talvez 1746 
não tivesse sido de fato compreendida, pois abrangia o encaminhamento por escrito ao GT dos 1747 
destaques, tratamento desses pelo grupo e, por fim, votação virtual das deliberações pelo 1748 
Plenário. Mesmo assim, o Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, não concordou. 1749 
Passou-se em seguida a palavra à Conselheira Marila, que fez a contraproposta de se tentar 1750 
fazerem ambas as coisas: abordagem aos destaques e exposição dos Planos Setoriais. Segundo 1751 
essa, se houvesse objetividade suficiente, dar-se-ia conta. Davy perguntou a O Secretário Geral 1752 
do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, quantos destaques eram de Conselheiros 1753 
presentes. Esse disse que eram doze. Davy reiterou a proposta da colega de que tentassem 1754 
fazer as duas coisas, assim como O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 1755 
Machado. Os demais concordaram. Giane observou que precisaria sair impreterivelmente até 1756 
quatro horas, mas que seu relato era rápido. Davy aproveitou para pedir aos colegas que 1757 
também fossem breves em suas exposições. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 1758 
Mata Machado, assegurou à Fernanda que essa falaria antes de seu horário de saída. Em 1759 
seguida, perguntou aos Conselheiros se teriam algo a declarar sobre as atas da vigésima 1760 
terceira e vigésima quarta reuniões. Ninguém se opôs, então foram ambas aprovadas. O 1761 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado observou que seriam essas 1762 
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enviadas posteriormente a todos por e-mail e passou ao destaque a se tratar na sequência, 1763 
feito ao artigo dezesseis pela Conselheira Márcia. No entanto, como se tratava de trecho, na 1764 
verdade, de caráter regimental e ante o confronto de Davy nesse sentido, Rollemberg o 1765 
retirou. O destaque feito por Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, ao artigo 1766 
dezessete também foi retirado. O artigo dezoito, destacado pelos Conselheiros Naiara, Marila, 1767 
Amilson, Giane e Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, teve as contestações de Giane e Marila 1768 
retiradas – a segunda explicou que a questão dos museus já fora tratada no dia anterior, não 1769 
fazendo sentido manter o destaque. Quem passou a falar na sequência foi Amilson, 1770 
representante da Música. Esse argumentou que seria necessário criar-se um Colegiado Setorial 1771 
para a música erudita e outro para popular. Disse que eram campos distintos e de formações 1772 
igualmente distintas. Que o segundo grupo não tinha a especialização do primeiro, e que 1773 
deveriam ter seus Colegiados próprios, cada qual. A proposta foi rechaçada por O Secretário 1774 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, que usou o mesmo contra-argumento a 1775 
princípio utilizado por Davy na mesma ocasião: o Colegiado único para a Música fora 1776 
estabelecido por Decreto, que estabelecia também que seriam duas cadeiras – uma para a 1777 
música popular, outro para a erudita. Isso não poderia ser alterado via Portaria. Esse trecho 1778 
era mera reprodução do que fora instituído pelo Regimento Interno do CNPC. Superado o 1779 
ponto, passou-se a palavra ao Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares. Esse pediu 1780 
que se fizesse inclusão do Setor de Patrimônio Material no rol de grupos a terem tratamento 1781 
diferenciado quando do processo eleitoral. Pediu que houvesse o comprometimento do poder 1782 
público no sentido de garantir ao eleitorado do Setor seu direito à participação no processo, 1783 
pois, segundo argumentou, de nada valeria darem-se amplas possibilidades de inscrição às 1784 
pessoas como eleitoras e candidatas, mas não se levar a elas as condições materiais para 1785 
exercício de seu voto. Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, avançou dizendo que, 1786 
em termos práticos, seu pedido se traduzia em que se levassem computadores e internet aos 1787 
lugares mais recônditos, onde não houvesse os equipamentos. Já a Conselheira Naiara, a 1788 
respeito do Colegiado Indígena e aproveitando a fala do colega, solicitou que se criasse um 1789 
Grupo de Trabalho para que esse estabelecesse as regras mediante as quais aconteceria o 1790 
chamamento ao Fórum Nacional Setorial Indígena – respeitadas as normas e dinâmicas 1791 
específicas do segmento social. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 1792 
perguntou se alguém gostaria de discutir as propostas, ao que Carlos Eduardo, representante 1793 
do Teatro, pediu a palavra. Disse que de fato se verificava o que o Conselheiro Isaac Loureiro, 1794 
CS Culturas Populares, afirmou e sugeriu uma parceria com os órgãos estaduais e municipais 1795 
de Cultura, com vistas a se atingir a capilaridade desejada. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 1796 
Bernardo N da Mata Machado, tomou a palavra e falou que era importante ficar devidamente 1797 
explicitado para todos que apenas os Estados com três candidatos por Setor é que teriam 1798 
eleições, vindo eles a Brasília para tal. Que, além disso, era desejável que não fossem mais que 1799 
três, para não se cair no regra de eleições virtuais, prevista na Portaria em discussão. Isso tudo 1800 
estaria implicado em um processo de negociações tão complexo quanto necessário, do qual 1801 
sairiam tais candidatos. Quanto à questão de Carlos Eduardo, o Secretário Geral do CNPC, Sr. 1802 
Bernardo N da Mata Machado, respondeu que essa articulação seria, sim, feita – assim como 1803 
seria feita com os órgãos e entidades vinculadas do “Sistema MINC”. Mas que a parceria se 1804 
referiria, não a aporte financeiro, e sim à possibilidade de as pessoas interessadas e envolvidas 1805 
no processo eleitoral usarem dos espaços institucionais para se reunir, se inscrever (conforme 1806 
o caso) como candidatas ou eleitoras, e até votarem, em havendo eleições no seu respectivo 1807 
Estado. A Conselheira Naiara quis fazer um pedido: que se desse a mesma garantia ao Setor 1808 
Indígena, no âmbito das regiões. Bernardo observou que a solicitação de Conselheiro Isaac 1809 
Loureiro, CS Culturas Populares era que a garantia fosse dada quanto à votação, no tocante ao 1810 
Patrimônio Imaterial. A mobilização e os encontros seriam feitos, em qualquer hipótese, 1811 
mediante recursos dos próprios interessados. Como havia ligeiro desencontro dos 1812 
entendimentos de ambos, Bernardo sugeriu a Naiara, por fim, que, se o Setorial Indígena 1813 
estava se propondo a criar um Grupo de Trabalho para estabelecer suas regras, que essas de 1814 
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fato fossem feitas por intermédio desse, e com tudo que julgasse cabível. Uma vez que desse 1815 
trabalho resultaria Portaria específica, poderia o Colegiado inserir na normativa tudo quanto 1816 
lhe interessasse. Nisso, O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, passou 1817 
a palavra a Davy, que disse concordar com a proposta de Conselheiro Isaac Loureiro, CS 1818 
Culturas Populares. Porém, como apresentou entendimento um tanto mais largo – de que a 1819 
pessoa que se inscrevesse para o processo eleitoral via correios poderia também votar por 1820 
esse meio -, foi contestado, sobretudo pelo Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 1821 
Machado. Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, pediu então a palavra para mais 1822 
uma vez explicar sua proposta. Só que dessa vez acrescentou que o que se deveria fazer é 1823 
assegurar que os votos fossem efetivados. Que existiam muitas possibilidades de fazer com 1824 
que isso acontecesse. Algumas delas seriam lançar mão de parcerias com outros órgãos e 1825 
entidades, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os próprios Correios, o 1826 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – todos esses citados, tanto por 1827 
Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, quanto por Bernardo, durante o diálogo. O 1828 
direito em si era o que se deveria assegurar, não importando tanto os meios. A Coordenadora 1829 
Geral do CNPC, Magali Moura, pediu em seguida a palavra e passou a argumentar que se 1830 
deveria mesmo deixar que os Setores se organizassem, concluindo que o Ministério da Cultura 1831 
não teria meios de participar, como ali se propunha, do processo eleitoral - podendo até vir a 1832 
ser demandado judicialmente pelo não cumprimento de prazos em função disso, caso se 1833 
comprometesse a tal. Davy retrucou que o que Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas 1834 
Populares estava pedindo era bem mais simples que o que disse Coordenadora Geral do CNPC, 1835 
Magali Moura. Essa lhe respondeu que não, pois não era fácil, embora pudesse parecer, fazer 1836 
parcerias com entidades e órgãos que sequer faziam parte do CNPC. Davy contrapropôs que se 1837 
fizessem então votações diretas, até mesmo com o emprego de cédulas. Tentou-se uma 1838 
comparação com o processo eleitoral para cargos políticos, mas se fizeram também as 1839 
observações de que, nesse caso, o voto é obrigatório e que a capacidade operacional da 1840 
Justiça Eleitoral era bem mais ampla que a do MINC. Davy insistiu na ideia de que quem 1841 
houvesse se inscrito por meio físico (não “virtual”) pudesse votar do mesmo modo, com vistas 1842 
dar a máxima abrangência às eleições. Citou, em especial, o Setor de Culturas Populares, que 1843 
poderia ser penalizado caso não fosse como sugeria. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 1844 
N da Mata Machado, quis encerrar as inscrições e passar à votação do ponto. Giane foi quem 1845 
falou na sequência, pedindo a Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares que, em sua 1846 
proposta, incluísse o Setor de Patrimônio Imaterial, devido, sobretudo, aos mestres de saberes 1847 
e conhecimentos tradicionais, cuja situação se assemelharia em muito à do público de 1848 
Patrimônio Material. Acrescentou que, uma vez que o MINC abrira exceção aos Setores de 1849 
Museus e Audiovisuais para a consecução de Fóruns independentes, o pleito em questão 1850 
deveria ser atendido. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, lembrou 1851 
que a moção de Museus foi votada em Plenário. Giane disse então que, independentemente 1852 
disso, se deveria dar atenção especial aos segmentos que poderiam ficar à margem do 1853 
processo eleitoral devido às dificuldades até aqui relatadas, o que seria de todo injusto. O 1854 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado passou em seguida a palavra a 1855 
Naiara. Essa disse considerar importante, diante de tudo que foi dito, tanto assegurar suporte 1856 
logístico, quanto financeiro à realização das eleições em terras indígenas, pois uma das mais 1857 
fortes reivindicações do Setor foi uma participação junto com a população de todo o país, em 1858 
nível nacional – sendo necessária a inserção, no processo, de organizações de abrangência 1859 
nacional. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado sugeriu que fossem 1860 
tratadas separadamente as solicitações de Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, e 1861 
Naiara. Quanto à do Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, disse que seria bom 1862 
retirar a palavra “financeiro”, em relação ao suporte – dado que não se teriam condições -, 1863 
mantendo apenas “logístico”: isso, sim, se referiria ao suporte no sentido de levarem-se 1864 
computadores e internet aos locais onde se precisasse. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 1865 
Bernardo N da Mata Machado, respondeu a Davy que se tinha de ter controle sobre o 1866 
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processo, e que, por isso, não seria possível enviar comissões e pessoas comprometidas com 1867 
essa etapa para cada localidade, a fim de garantir o fiel cumprimento das prescrições. Então, o 1868 
suporte seria somente com relação às eleições por via virtual. Naiara questionou sobre como 1869 
ficaria o pleito indígena a esse respeito. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 1870 
Machado, respondeu-lhe que seria com esse a mesma coisa, isto é: levar-se-iam os aportes 1871 
necessários ao exercício do sufrágio. Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, 1872 
perguntou então se o termo “financeiro” não seria apropriado, visto que se despenderiam 1873 
recursos para a viabilização do voto. Mas o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 1874 
Machado, considerou que a expressão poderia induzir à ideia errônea de que haveria 1875 
investimento financeiro do MINC no processo, coisa que não ocorreria, em definitivo. O 1876 
Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, reclamou das intervenções de O Secretário 1877 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, por considerar que vinham sendo duras. O 1878 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, desculpou-se e o Conselheiro 1879 
Isaac Loureiro, CS Culturas Populares tornou a questionar, agora mais diretamente, a alegada 1880 
falta de verbas para as etapas pretendidas das eleições, visto que o Setor de Museus tinha 1881 
acesso a tais recursos e estava, naquele justo momento da reunião do CNPC, fazendo seu 1882 
próprio processo eleitoral com escolha de representantes para o mesmo Conselho, em Fórum 1883 
Nacional Setorial, na cidade de Belém do Pará, com emprego de recursos do Ministério da 1884 
Cultura. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, reiterou que, não 1885 
obstante, a palavra “financeiro” poderia gerar, sim, comprometimento orçamentário e revisão, 1886 
inclusive, da Lei Orçamentária Anual. Seria algo, portanto, mais complexo. Além disso, dentro 1887 
de sua proposta, as próprias instituições vinculadas ao MINC poderiam arcar com despesas de 1888 
logística – como combustível de carros, transporte fluvial (no Norte do país, em especial), 1889 
dentre outros. Por isso é que O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 1890 
quis manter apenas a expressão “logística”. Disse em seguida que transferiria a palavra a Davy 1891 
e passaria já à votação. Esse voltou a defender o voto físico, nos termos em que fez 1892 
anteriormente, no sentido de que se deveria mesmo dar a máxima amplitude possível ao 1893 
processo, com vistas a abranger os marginalizados do meio digital. Davy questionou até que 1894 
ponto esse meio garantiria lisura ao processo, vez que, conforme havia admitido em público o 1895 
próprio Conselheiro Leandro, no âmbito do Grupo de Trabalho, ele votou sozinho por 1896 
cinquenta e três pessoas – por meio do uso de sua mesma senha. Seria fácil, então, burlar tal 1897 
controle. Esse não seria de fato um pretexto para o não uso do voto via correios, concluiu. O 1898 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, lançou então a contraproposta de 1899 
se fazer a votação tal como sugerida, porém ampliando-se o prazo para a verificação dos votos 1900 
e vinculando-se seu envio a quem houvesse feito inscrição também por meio físico – e não on 1901 
line. Isaac pediu a palavra e questionou se haveria como se fazer com que, por meio dos 1902 
Correios, as pessoas tivessem as informações sobre o procedimento de modo a tornar 1903 
inclusive dispensável o suporte logístico de que até então fizera defesa: a intenção mais 1904 
profunda era fazer com que exercessem seu direito de votar, sendo legítimo o uso de 1905 
quaisquer meios. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, respondeu-1906 
lhe que isso deveria ficar incluso no plano de comunicação e que já havia a garantia do 1907 
emprego de porte pago. Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, quis então sanar 1908 
uma última dúvida. Perguntou ele como os eleitores teriam conhecimento dos candidatos de 1909 
seu respectivo Setor, no caso de pessoas sem acesso à internet. Foi-lhe dito por alguém não 1910 
identificado que estaria disponível nos Correios material informativo a esse respeito: o 1911 
Ministério da Cultura o enviaria para cada agência da empresa pública, onde houvesse 1912 
inscrição. Alguém também não identificado manifestou preocupação com relação à lisura do 1913 
processo, pois, lembrando outra vez o caso do Conselheiro Arthur Leandro, se o colega havia 1914 
votado por tantas pessoas, nada garantiria que seria tudo bem conduzido dessa vez – com o 1915 
risco acrescido em que agora se incorria pelo fato da abertura à votação via Correios. Outra 1916 
pessoa sugeriu que o MINC emitisse cédulas por Estado, com vistas a evitar fraude. Davy 1917 
concordou, dizendo que foi o que também disse anteriormente. Acrescentou que, ao enviar a 1918 
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carta, a pessoa se identificaria como remetente. Em momento posterior, o Ministério poderia 1919 
identificar cada um que fez o envio e enviar em contrapartida outra correspondência, essa 1920 
com os nomes dos candidatos de seu Estado respectivo, para ser devolvida ao órgão 1921 
preenchida pelo eleitor. Bernardo concordou com a proposta. Conselheiro Isaac Loureiro, CS 1922 
Culturas Populares, questionou sobre o que se faria em caso de extravio. O Secretário Geral do 1923 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, disse-lhe que havia um artigo que garantia ao MINC 1924 
isenção nesse tipo de caso, abrangido no conceito geral de falhas técnicas. O Conselheiro Isaac 1925 
Loureiro, CS Culturas Populares, ponderou então que ainda considerava o suporte para 1926 
votação digital mais viável. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 1927 
pediu-lhe que lesse a proposta de texto, tal como escrita. Ele o fez: “Será garantido a todos 1928 
que se cadastrarem por via postal a votação por via postal na eleição nos Estados.” O 1929 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, perguntou-lhe se estava satisfeito 1930 
com a redação, e Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, respondeu-lhe que ainda 1931 
não, pois achava ser necessário que ficasse bem definido se tratar de uma forma diferenciada 1932 
de lidar com apenas alguns Setores específicos, carentes de tal tratamento. Se se caísse na 1933 
generalização, correria-se o risco de frustrar que isso ocorresse, pois constaria em Portaria que 1934 
seria necessariamente para todos. Esse tipo de mecanismo costumaria ter o efeito reverso, 1935 
diante de crises de caixa. Além disso, Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, 1936 
acrescentou que, mesmo no caso de participação dos Correios, não haveria garantia qualquer 1937 
de que a finalidade de atendimento ao direito de se votar seria atendida, salvo se houvesse 1938 
formalização de parceria de fato com a empresa. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N 1939 
da Mata Machado, lembrou a proposta de se enviarem correspondências aos remetentes de 1940 
cartas de inscrição, com as cédulas de votação de seus Estados – exatamente conforme dito 1941 
antes. Giane então os interrompeu, pedindo desculpas e dizendo que precisaria falar, já que 1942 
chegava a hora de ir embora. Faltavam dez minutos para as dezesseis horas e, conforme 1943 
combinado, ela deveria ter começado a falar às quinze horas e quarenta e cinco minutos. O 1944 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, imediatamente lhe transferiu a 1945 
palavra. A Conselheira representante do Patrimônio Imaterial passou a falar que, no primeiro 1946 
ano de Colegiado, a maior dificuldade foi chegar-se a um conceito do que seria patrimônio 1947 
imaterial. Disse que, nem entre os estudiosos do ramo, haveria entendimento uniforme sobre. 1948 
Então, ao longo desse ano, o trabalho maior foi o de estabelecer um conceito razoavelmente 1949 
aceito pelo conjunto. Isso se desdobrou no ano seguinte na forma de ações mais sofisticadas e 1950 
consistentes na elaboração de objetivos para o Setor, além de já um anteprojeto de Plano 1951 
Setorial, com um roteiro esquemático sobre como se pensariam e dividiriam politicamente as 1952 
questões do mesmo Plano. A Conselheira disse que lhe tinha sido prometido um consultor, 1953 
mas esse nunca chegou a ser apresentado. Que havia de alguns a expectativa de que essa 1954 
pessoa trabalhasse na construção e até apresentasse um Plano – coisa contra a qual se opunha 1955 
veementemente, por achar que o documento deveria partir da própria sociedade civil, a 1956 
verdadeira legitimada à tarefa, a seu ver. Ela aproveitou para criticar essa prática, 1957 
relativamente frequente no CNPC. Disse que o que se entregaria, enfim, à gestão consecutiva 1958 
seria um esboço de Plano Setorial ideal para o Setor, mas não um Plano completo – mesmo 1959 
porque, conforme demonstrou entender, era tarefa impossível fazê-lo em apenas dois anos, 1960 
ainda mais com relação a uma área tão complexa, e sem se recorrer à consulta pública e à 1961 
ampla discussão quer ensejava. Reportou que era essa sua primeira reunião de Plenário e que 1962 
gostou de estar ali, pois foi enriquecedor. Desejou aos colegas boa continuação de sessão, e 1963 
que eles conseguissem chegar de fato a um documento de Portaria realmente satisfatório e 1964 
democrático. Despediu-se sob aplausos. Fernanda quis a palavra e fez a solicitação aos colegas 1965 
de falar sobre o Plano Setorial da área da qual era representante. Justificou que a suplente 1966 
dela estava lá para participar desse momento ao qual denominou histórico e disse que 1967 
também tinha, assim como Giane, uma questão quanto à consultoria. Prometeu ser breve. O 1968 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, consentiu, porém observou que, 1969 
antes da pausa para o lanche, o Plenário teria que discutir o destaque de Conselheiro Isaac 1970 
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Loureiro, CS Culturas Populares. Fernanda começou, então, agradecendo aos colegas pela 1971 
oportunidade e dizendo que foi feito na construção do Plano Setorial de Design um esforço de 1972 
pensar a integração do Setor à sociedade e à atividade econômica, pensando ainda o 1973 
profissional da área em termos de sua função social. Houve consulta pública e sugestões a 1974 
partir dessa, as quais foram devidamente avaliadas e incorporadas. Segundo reportou a 1975 
Conselheira, o Plano estava pronto, inclusive para ser aplicado na forma de política pública, 1976 
pelo Ministério da Cultura. No entanto, Fernanda observou que não agradou ao Setor a 1977 
contratação de consultores – também pelos motivos alegados pela colega Giane -, e ainda 1978 
porque nenhum dos três profissionais teria entregado o que lhes fora pedido. Houve igual 1979 
insatisfação de seus pares no tocante ao modo como se conduziu a consulta pública: Fernanda 1980 
disse que o Colegiado foi excluído desse momento, de crucial importância, pois a Secretaria de 1981 
Economia Criativa dela se assenhoreou. Fernanda pediu que se fizesse normatização desse 1982 
processo, para que o que ocorreu não mais se repetisse. E reiterou que a verdadeira 1983 
legitimada ao protagonismo de tudo era a sociedade civil, por meio de seus legitimados, os 1984 
membros do Colegiado Setorial. Terminada sua exposição, Davy pediu a palavra, ao que lhe foi 1985 
concedida. Quis esclarecer então que, na época em que fora instituída, a consultoria veio a 1986 
propósito apenas de dar forma aos documentos elaborados, dado que não haveria 1987 
uniformidade e mesmo consenso de entendimentos a seu respeito. Por sugestão do então 1988 
Secretário Executivo, Marcelo Pedroso, se procedeu assim, com moção do CNPC. Fernanda 1989 
comentou em seguida que, ainda assim, não se justificava o que havia ocorrido: segundo ela, 1990 
os consultores eram de todo inexperientes, tanto em relação a políticas públicas, 1991 
genericamente falando, quanto com relação especificamente ao Setor de Design.  Segundo 1992 
Fernanda, o consultor que fez o texto ignorou por completo todo o trabalho do Colegiado, 1993 
gerando uma espécie de compilação de vários livros que nada tinham a ver com o que fora 1994 
feito pelo órgão. A Conselheira classificou o episódio como vergonhoso. Pediu que houvesse 1995 
regramento sobre isso e disse que o Plano, embora finalizado, foi transmitido à Secretaria de 1996 
Políticas Culturais com o texto errado, produzido à revelia do Colegiado, pelo consultor. Ante a 1997 
frustração da Conselheira, a Coordenadora Geral do CNPC, Magali Moura, interveio no sentido 1998 
de apaziguá-la dizendo que, conforme dissera antes O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 1999 
N da Mata Machado, os Colegiados se tratavam de instituições e que o que seria transmitido 2000 
às gestões seguintes seriam documentos perfeitamente passíveis de reforma, consideradas as 2001 
necessidades reais. A representante do Design falou em seguida que, por ser o seu Colegiado 2002 
um órgão novo, pouco articulado e organizado politicamente, tentou-se, ao longo dos dois 2003 
anos que se passaram, ampliar a consciência das necessidades da área e se falou muito nesse 2004 
Plano, o qual não fora aprovado devido às intercorrências. Ela disse que, por isso, estava 2005 
impedida de falar à sociedade civil que chegaram à sua mesma conclusão. O Secretário Geral 2006 
do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, perguntou-lhe então qual seria a previsão de 2007 
término do Plano. Fernanda respondeu que era o mês de julho de dois mil e quinze e que até 2008 
lá não se teria política pública voltada para o Design. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo 2009 
N da Mata Machado, concordou sobre a importância do documento e transferiu a palavra a 2010 
Córdula, que a havia solicitado. Esse falou então que queria corrigir o que o Conselheiro Davy 2011 
colocou a respeito dos serviços de consultoria, dizendo que essa foi uma ideia trazida por ele, 2012 
por intermédio da Secretaria de Políticas Culturais, em princípio, e depois endossada pelo 2013 
então Secretário Executivo. Córdula disse que os Colegiados Setoriais foram uma evolução das 2014 
Câmaras Setoriais da FUNARTE, cuja função era discutir sobre os diversos segmentos sociais de 2015 
que a sociedade se comporia. Segundo Américo, quando antes foi criada a Secretaria da 2016 
Identidade e Diversidade Cultural, foi também concebido um Plano Setorial de Cultura 2017 
Popular, e outro Indígena, trabalho para o qual se instituiu Comitê de redação e demandaram-2018 
se consultores, sobretudo pela tarefa árdua de levantar toda a documentação às áreas 2019 
relativa. Esse teria sido o início, cujo desenvolvimento implicou a generalização da prática da 2020 
consultoria, mas não sem a prévia anuência, não só da Secretaria Executiva – que conduziu o 2021 
processo -, como também dos vários setores do Sistema MINC. Córdula disse que seria, então, 2022 
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responsabilidade, não dos consultores em si, que o trabalho fosse feito conforme o desejado, 2023 
mas dos próprios órgãos e entidades do Sistema MINC. Outro ponto que abordou foi a 2024 
necessidade de se trazerem à gestão seguinte pessoas efetivamente preparadas para o 2025 
exercício do mandato, isto é: portadoras de um conhecimento amplo sobre a situação da 2026 
política pública de cultura nas três esferas de Governo e no contexto das conversações com os 2027 
atores sociais do campo. Dito isso, voltou a reforçar da necessidade de se parar com a prática 2028 
de culpabilizar pessoas ou setores específicos, para se entender que se trataria, na verdade, de 2029 
um todo. Fernanda então quis frisar que o Plano Setorial do Design estava pronto, tendo 2030 
inclusive sido submetido à consulta pública e revisão pela SPC. E também que a contratação de 2031 
consultor era importante, desde que essa figura colaborasse de fato com a confecção do 2032 
trabalho, ao invés de atrapalhar, como teria acontecido. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 2033 
Bernardo N da Mata Machado, pediu para retomarem a discussão sobre a Portaria em edição. 2034 
Passou a palavra a Conselheiro Isaac Loureiro, CS Culturas Populares, que disse de imediato ter 2035 
feito consulta aos colegas de Colegiado via internet e decidido retirar sua proposta, aceitando, 2036 
em contrapartida, a de que os Correios se envolvessem e dessem o suporte mediante o 2037 
sistema de Porte Pago e envio de carta de esclarecimento e cédula para cada eleitor 2038 
cadastrado desse modo. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 2039 
agradeceu-lhe pela boa vontade, e quem falou a seguir foi a Conselheira Naiara. Conquanto 2040 
estivesse confusa sua sugestão, que pareceu a princípio a alguns de autoextinção do Colegiado 2041 
Setorial para posterior reconstituição, o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 2042 
Machado, interveio dizendo que sua proposta era apenas a de que se estabelecesse um 2043 
regramento do mesmo sobre a sua própria renovação. Naiara concordou. E acrescentou que 2044 
esse observaria critérios específicos de distribuição e representação das Populações Indígenas 2045 
e de mobilização das organizações indígenas nacionais, que também deveriam ser incluídas – o 2046 
que não viria acontecendo a contento ao longo das últimas tratativas, segundo reportou. 2047 
Naiara também frisou da importância de se levar internet às aldeias, onde, com frequência, 2048 
não há, e da de que houvesse suporte financeiro para as ações e investidas na esfera indígena. 2049 
Fernanda pediu a palavra e perguntou se poderia o Colegiado de Design solicitar que seu Plano 2050 
fosse impresso, como foram os do Teatro e dos Povos Indígenas. O Secretário Geral do CNPC, 2051 
Sr. Bernardo N da Mata Machado, sugeriu-lhe fazer publicação por meio virtual, como um 2052 
documento intermediário, e que fosse nomeado antes da publicação um relator que 2053 
apresentasse um parecer. Solicitou que disso se fizesse uma discussão mais aprofundada no 2054 
CNPC, posteriormente. Ela aprovou a ideia e O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 2055 
Mata Machado, quis colocar em votação a emenda do Colegiado Setorial Indígena, a qual foi 2056 
aprovada com facilidade. Fez pausa para o lanche. Ao se retornar, O Secretário Geral do CNPC, 2057 
Sr. Bernardo N da Mata Machado de pronto quis tratar do artigo dezenove da Portaria em 2058 
discussão. Antes que esse passasse a palavra a Córdula, autor do destaque, o Conselheiro Isaac 2059 
pediu a atenção de todos. Colocou que o artigo dezenove seria justamente o que tratava do 2060 
processo ao longo de todo o semestre. E que era necessário pensá-lo de modo a aproveitar-se 2061 
o período de elaboração do Plano Plurianual, cujo prazo iria até o dia dezesseis de julho de 2062 
dois mil e quinze. Se isso não fosse feito, não seriam insertas as metas do Plano Nacional de 2063 
Cultura no PPA, assim como seria perdido o trabalho de adiantamento de revisão de tais metas 2064 
– referidos logo no início da reunião por Américo Córdula. Isaac então pediu que se 2065 
diminuíssem os prazos estabelecidos na normativa em discussão para que se pudesse chegar a 2066 
junho de dois mil e quinze com o processo eleitoral pronto e já se pudesse concluir a proposta 2067 
de PPA do MINC. Isso também seria importante para que as gestões seguintes de cada área já 2068 
começassem apropriadas das metas, ao invés de terem que discuti-las praticamente do início. 2069 
Isaac acrescentou que seria interessante, ainda, que a posse dos representantes eleitos se 2070 
desse logo após sua eleição no Fórum Nacional. Sua proposta era que já se fizesse ali, no 2071 
evento, a primeira reunião para garantir que as metas fossem aprovadas. O Secretário Geral 2072 
do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, notou então que sua proposta não envolvia 2073 
apenas o artigo dezenove, mas todo o calendário. Isaac concordou, dizendo que se referia a 2074 
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toda a seção. E passou a apontar, precisamente, onde sugeria mudanças: disse, por exemplo, 2075 
que no artigo dezenove estava colocado que o período de preenchimento do cadastro seria de 2076 
seis de janeiro a primeiro de março – três meses, no total. Sugeria redução para dois meses, 2077 
apenas. Mencionou também a validação do cadastro de trinta dias. Recomendou quinze, 2078 
apenas. Quanto aos Fóruns Setoriais Nacionais, disse que houve proposta de que se marcasse 2079 
o mês de maio para a data de posse, para que, antes de junho, acontecesse a primeira reunião 2080 
do novo Colegiado do CNPC. Por fim, pediu que as articulações previstas para começar em seis 2081 
de janeiro de dois mil e quinze fossem adiantadas para o final dessa reunião de Plenário, pois 2082 
nisso já se ganharia um mês de desenrolar processual. Feita a proposta, o Secretário Geral do 2083 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, a submeteu a discussão. Marila foi a primeira a falar. 2084 
Disse que a julgava pertinente, porém questionava se um prazo tão exíguo como o proposto 2085 
pelo colega seria bom para a validação dos cadastros, visto que, nessa fase, costumavam 2086 
ocorrer problemas. Sugeriu vinte dias para esse momento e Isaac falou que poderia ser até dia 2087 
vinte de março, então. Alguém não identificado perguntou se o prazo contaria da data de 2088 
postagem, ou seja: caso se passassem vinte dias para os Correios entregarem a 2089 
correspondência, contaria, para efeitos de prazo, sua data de postagem. O Secretário Geral do 2090 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado respondeu-lhe que sim. Outra pessoa questionou se o 2091 
prazo para cadastro seria até o final de fevereiro, ao que também lhe foi respondido em 2092 
afirmativo.  O mesmo interlocutor sugeriu manter-se o prazo até o final de março, já que 2093 
fevereiro seria mês de festas e, portanto, de desmobilização. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 2094 
Bernardo N da Mata Machado, falou então que gostaria que o colega Américo Córdula 2095 
ponderasse sobre a questão de Isaac, porém considerando predominantemente que haveria 2096 
um plano de comunicação, de fundamental importância, e direcionado à fase de inscrição. 2097 
Para o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, essa era a fase principal, 2098 
sendo as restantes mais procedimentos administrativos do que propriamente coisas que de 2099 
fato importassem. Era necessário, a seu ver, ocupar-se da formação do colégio eleitoral. O 2100 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, concluiu dizendo que preferia 2101 
encurtar as outras etapas e valorizar mais essa, à qual se defendeu. Mais adiante, o Presidente 2102 
amadureceu ainda mais sua ideia e chegou a colocar que, em sua opinião, era mais importante 2103 
ter um CNPC de fato representativo, do que se fazer um processo eleitoral apressado em favor 2104 
da inclusão das metas do colegiado no PPA. Marila e Córdula intervieram fazendo várias 2105 
conjecturas sobre ajustes de datas ao longo da discussão, assim como o próprio Conselheiro 2106 
Isaac. Rodrigo, representante do Setor de Arquivos, pediu a palavra e se desculpou por ter tido 2107 
que se ausentar. Em seguida, perguntou se alteraram algo no artigo dezessete, que por ele 2108 
havia sido destacado. Explicaram-lhe que sim, pois concordaram quanto à votação por correio. 2109 
Tendo compreendido, ele passou a apresentar uma dúvida de seu Colegiado Setorial, que 2110 
consistia em saber como se procederia no caso de alguém, cuja candidatura não fosse validada 2111 
pelo respectivo Colegiado, se candidatar. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 2112 
Machado, discorrer sobre a necessidade de se criarem mecanismos para se evitar que 2113 
houvesse mais de três candidaturas por Estado, com vistas a se evitarem as eleições – que, 2114 
conforme já dito, aconteceriam se esse número fosse superado, nos Estados onde tal 2115 
ocorresse. A Coordenadora Geral do CNPC, Magali Moura, citou uma proposta de texto por ela 2116 
redigida que indicava a necessidade de que cada eleitor se manifestasse por meio da 2117 
plataforma virtual na internet, dizendo não ser também candidato – apenas eleitor. Isaac 2118 
sugeriu que, já no momento de se cadastrar, se desse um opção à pessoa de indicar se queria 2119 
ser também candidata ou apenas eleitora. E apontou como um contrassenso o esforço de 2120 
fazer com que os Setores indicassem por Estado apenas três candidatos, uma vez que se 2121 
estava, na realidade, tentando ampliar a participação. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 2122 
Bernardo N da Mata Machado, concordou que seria bom a pessoa interessada já se identificar 2123 
como eleitora ou eleitora e candidata. E, embora tenha ainda defendido a ideia de o Setor 2124 
fazer seus próprios movimentos e negociações para apresentar apenas três nomes, terminou 2125 
por acolher a crítica de Isaac de que seria uma realidade provavelmente impraticável, visto que 2126 
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surgiriam muitos nomes dessas dinâmicas. Rodrigo perguntou como seria nesse caso. O 2127 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, respondeu-lhe que estavam 2128 
previstas eleições nos Estados onde ocorresse a situação, acrescentando que nesses, cada 2129 
eleitor votaria em apenas três nomes. E, por fim, reiterou que acolhia a proposta de Isaac, 2130 
porém, notando que sugeria, ainda, que se desse a opção de a pessoa desistir da candidatura, 2131 
por meio da própria plataforma e dentro de certo prazo. Chegou-se, entretanto, ao longo das 2132 
conversações, a uma redação que contemplava o aspecto do voto dando ao eleitor a 2133 
possibilidade de votar apenas em três candidatos – retirando-se, em contraponto, a opção de 2134 
desistência pelo próprio candidato, como sugerido por O Secretário Geral do CNPC, Sr. 2135 
Bernardo N da Mata Machado. Manteve-se no texto a ideia de o eleitor identificar se era 2136 
também candidato. O Presidente observou destaque de sua autoria ao artigo trinta e três. Esse 2137 
dispositivo previa que os membros dos Colegiados Setoriais, uma vez eleitos e com seus 2138 
respectivos suplentes, elegeriam seus representantes às vagas do Plenário do CNPC. Decidiu-se 2139 
pela exclusão dos suplentes, mantendo só os titulares com essa prerrogativa. Fernanda pediu a 2140 
palavra e, a partir daí, questionou se não seria possível criar uma suplência à qual chamou de 2141 
conectada à pessoa: seria alguém que supriria a necessidade de representação no órgão 2142 
colegiado de um titular que não pudesse comparecer a reunião, assim como seu suplente 2143 
imediato. Desenrolou-se uma discussão a esse repeito, tendo Coordenadora Geral do CNPC,  2144 
Magali Moura, citado o critério de regionalidade para estabelecimento de suplências, tal como 2145 
vinha sendo praticado. A isso Davy contestou. Segundo esse, titulares que faltassem à reunião 2146 
de Colegiado Setorial eram substituídos por suplentes de sua região – fosse Norte, Nordeste, 2147 
Sudeste, Centro-Oeste ou Sul. A Coordenadora Geral do CNPC, Magali Moura quis então 2148 
procurar a Portaria de Regimento Interno para tirarem a dúvida. Enquanto isso, Carlos 2149 
Eduardo, Conselheiro do Teatro, quis falar que não tinha suplente, e que seu Colegiado teve 2150 
que convocar alguém da Região Norte – o que teria desobedecido ao critério de regionalidade. 2151 
Com o desenrolar do debate em torno disso, o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da 2152 
Mata Machado, em um dado momento apaziguou os entendimentos: disse conclusivamente 2153 
que a regra era cada Colegiado Setorial eleger quinze titulares e quinze suplentes, podendo 2154 
haver orientação interna de se tentar respeitar algum critério regional. Marila perguntou, 2155 
acerca do critério de preferência ao mais idoso em caso de empate, sobre se constava em 2156 
alguma Lei. Respondeu-lhe o Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, que 2157 
não, que era apenas praxe. Isaac em seguida pediu alteração de texto no artigo trinta e seis, 2158 
solicitando a inclusão do termo “movimentos” em consideração aos grupos e comunidades 2159 
que existiam sob esse formato e não constituíam entidades formais. O Secretário Geral do 2160 
CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, perguntou se alguém era contra a proposta, e 2161 
ninguém se opôs. Abordaram-se em seguida os destaques ao artigo trinta e sete. A Conselheira 2162 
Fernanda pediu a seu respeito que a plataforma digital fosse feita de modo tal a se evitarem 2163 
problemas para os participantes do processo eleitoral. Isaac em seguida relatou que, nas 2164 
eleições anteriores, houve sobrecarga da plataforma e não foi possível o cadastramento de 2165 
muitas pessoas. Sugeriu que, caso novamente o problema ocorresse, se prorrogasse o prazo 2166 
para inscrição, não obstante reconhecer não ser culpa do Ministério da Cultura. Fernanda fez 2167 
outra intervenção, sugerindo, dessa vez, que a plataforma gerasse um comprovante de upload 2168 
dos arquivos, como uma confirmação de que os arquivos enviados para essa plataforma foram 2169 
de fato armazenados. Disse que teve problemas com isso porque, na vez passada, precisou 2170 
fazer o procedimento mais de uma vez por pane do sistema. O Secretário Geral do CNPC, Sr. 2171 
Bernardo N da Mata Machado, acatou o pedido como recomendação. Fernanda então disse 2172 
que considerava ser, na verdade, parte da campanha de cada candidato não deixar que as 2173 
inscrições ocorressem no último dia, quando costumavam acontecer as sobrecargas, devido a 2174 
esse mau hábito das pessoas de deixarem tudo para a última hora. A Conselheira Dulce citou 2175 
que conversara com Alexandre Molina, da Secretaria de Estado de Cultura da Bahia, 2176 
justamente acerca de plataformas digitais e que lá se havia tido boa experiência a esse 2177 
respeito. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, agradeceu a sugestão 2178 
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e perguntou a Isaac se tinha alguma redação para sua proposta. Ele respondeu que pensou em 2179 
algo como “se comprovados problemas na plataforma, será garantida a prorrogação de prazo”. 2180 
Américo em seguida pediu a palavra. Fez a consideração de que até se poderia prorrogar o 2181 
prazo em caso de pane, tal como sugerido, mas a questão era o costume em si das pessoas, de 2182 
deixarem para fazer as coisas no último instante. Américo ponderou que, nesse caso, o sistema 2183 
teria novo problema, pois o cerne da questão era esse. E citou o exemplo da Receita Federal, 2184 
para a qual não importava se o contribuinte não conseguiu declarar seu Imposto de Renda: 2185 
findo o prazo, não o tendo feito, ficaria ele inadimplente – como recordou. O Secretário Geral 2186 
do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado perguntou se Isaac gostaria de retirar a proposta, 2187 
ante a argumentação de Córdula, mantendo a prorrogação apenas no caso de se verificar 2188 
comprometimento grave da ferramenta virtual. Isaac respondeu que gostaria de sugerir, 2189 
então, que os casos não relacionados a dificuldades e problemas de acesso à plataforma pelo 2190 
fato de haver sobrecarga é que fossem tratados. Aceita a proposta, o Conselheiro de Moda, 2191 
Lucas, pediu a palavra. Isaac, autor do último destaque, o retirou. Davy conclamou os colegas a 2192 
aplaudirem a aprovação da Portaria, e esses, de pronto, corresponderam. O Secretário Geral 2193 
do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, agradeceu a todos. Em seguida, pediu-lhes que se 2194 
inscrevessem para falar de seus respectivos Planos Setoriais. Lucas seria o primeiro, pois o 2195 
havia feito antes e devido ao seu horário de voo. Foi dada preferência sobre esse a Américo, 2196 
no entanto, pois tinha de expor sobre um encontro de Cultura da Infância, antes que se 2197 
iniciassem as exposições sobre os Planos Setoriais de Cultura. Reportou Córdula que foi feita 2198 
uma oficina, fruto de parceria entre um Grupo de Trabalho, composto pela sociedade civil, e o 2199 
Ministério da Cultura, por meio da SCDC e SPC. Desse evento surgiu uma Carta, intitulada “A 2200 
Carta do Rio”, em alusão à cidade do Rio de Janeiro, onde foi realizado. Tentou-se fazer 2201 
inclusão dos pontos levantados, no evento, no Plano Nacional de Cultura, junto ao seu Grupo 2202 
de Trabalho respectivo, porém, sem sucesso, pois o mesmo teria alegado não poder atuar 2203 
nesse sentido no momento, que era de revisão de metas já estabelecidas. Américo então disse 2204 
que havia da parte do segmento uma solicitação de assento no CNPC e que isso fora 2205 
encaminhado à Ministra Marta Suplicy, porém essa não deu prosseguimento. Introduziu em 2206 
seguida uma componente do Grupo de Trabalho Cultura e Infância chamada Clarice. Essa fez 2207 
em seguida a leitura da Carta concebida, a qual especificava como se deu o encontro e 2208 
reiterava da importância de se dar atenção às produções simbólicas das crianças, sobretudo 2209 
com vistas a se lhes dar reconhecimento e senso de pertencimento e importância no seio da 2210 
sociedade mais ampla. Além disso, o documento solicitava a inclusão do segmento no CNPC 2211 
por meio de uma cadeira própria, e representação no Plano Nacional de Cultura, com a 2212 
inserção de três metas, destacadamente: a criação de um Fundo Nacional Cultura e Infância, 2213 
que garantisse a implementação, e fomento das políticas públicas culturais para a infância 2214 
contemplada no PNC na meta quarenta e sete de forma transversal e interdisciplinar; a criação 2215 
de cem centros de Referência de Cultura e Infância, para convergência das políticas públicas 2216 
voltadas para a Cultura e Infância, transversal e multidisciplinar, em todo o território nacional; 2217 
e, por fim, a garantia de que cem por cento dos Estados e Municípios aderidos ao Sistema 2218 
Nacional de Cultura fizessem metas, programas, ações e dotações orçamentárias para a 2219 
Cultura e Infância.  A Carta tratava de vários outros aspectos relativos à pauta, devidamente 2220 
referidos por Clarice, que concluiu sua fala dizendo ainda que era necessário atentar para a 2221 
diversidade no campo da infância, composta de crianças negras, brancas, indígenas, dentre 2222 
outras de outros tipos. Ela agradeceu e Davy lhe disse, no intuito já de ajudar, que a criação do 2223 
Fundo para o segmento só poderia ser feita por Lei e que Clarice deveria procurar o Congresso 2224 
Nacional para articular isso junto ao Parlamento. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N 2225 
da Mata Machado, quis fazer a leitura de outra Carta, mas Lucas interveio dizendo que não 2226 
tinha mais tempo, pois precisava viajar. Foi quando passou a falar. Disse ele que o Plano 2227 
Setorial de Moda estava quase pronto, faltando apenas a parte introdutória. Que foi feita 2228 
consulta pública e que resultou o documento de todo um processo de construção de 2229 
conhecimento coletivo. Mencionou que os cinco eixos do Plano, a saber, os de memória, 2230 
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educação, produção, promoção e difusão, fomento e institucionalização, foram bem recebidos 2231 
pela sociedade civil e legitimados no documento, via consulta pública. Disse, por fim, que tinha 2232 
expectativa de que, embora não estivesse pronto no momento, o estivesse quando da troca de 2233 
gestão. Agradeceu a todos e se despediu, dizendo que ajudaria de fora do CNPC, visto que não 2234 
mais se candidataria pela regra de impedimento de mais de dois mandatos por pessoa. O 2235 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, agradeceu-lhe de sua parte, 2236 
pedindo desculpas pelo atraso, e solicitou aos colegas fazer a exposição de Carta de Mileide. 2237 
Ela mesma iniciou sua leitura, dizendo de antemão que continha apenas uma lauda. O 2238 
documento consistia em uma manifestação de repúdio e censura à descompostura do 2239 
Conselheiro Arthur Leandro, apresentada no dia anterior. Dizia que houve desproporcional 2240 
agressividade de sua parte e que em sua fala se notou preconceito, ódio e intolerância. 2241 
Colocava que de um adolescente rebelde ela, Mileide, até esperaria isso, mas que era 2242 
reprovável partir de um colega de Plenário. Mencionou que o Conselheiro enviou mensagem 2243 
eletrônica em que fez mea culpa, dizendo que se deixou levar pelo instinto de agressividade e 2244 
pedindo alteração de trecho sobre cotas raciais, e que isso deveria ser porque ele mesmo 2245 
percebeu que causou muito má impressão nos colegas e não conseguiria sua adesão sobre 2246 
esse quesito. A Conselheira falou que o debate a teria deixado extenuada e foi desagradável. 2247 
Disse também que reprovava a acusação de racismo da parte de Leandro ao MINC, e que não 2248 
tolerava ser tratada com palavras de baixo calão em uma reunião que teria como preceito 2249 
básico formar cidadãos conscientes de seu papel. Por fim, sob aplausos dos colegas, pediu que 2250 
fossem mantidas na íntegra em ata todas as palavras que Arthur Leandro proferiu. Terminada 2251 
a leitura, Américo pediu a palavra e disse que seria necessário e oportuno o Plenário criar um 2252 
regramento específico sobre decoro. Esse ponto estaria previsto, porém de forma vaga, no 2253 
Regimento Interno – mas isso seria insuficiente para se adotar uma postura 2254 
proporcionalmente rígida ante os atos de desrespeito, tais como os verificados da parte de 2255 
Leandro, atos esses reiterados, segundo notou. Américo quis dar encaminhamento à Carta de 2256 
Mileide como uma censura da parte do Plenário todo ao Conselheiro e frisou que realmente 2257 
era algo a se expurgar, devido inclusive ao desgaste e ao cansaço que gerava em todos. 2258 
Alguém não identificado e a Conselheira Fernanda questionaram se o encaminhamento seria 2259 
apenas da Carta, dado que existiam fatos mais graves relacionados ao Conselheiro Arthur que 2260 
deveriam ser também apontados, como questões relacionadas às votações, por exemplo. 2261 
Fárida acudiu com questão de ordem, dizendo que o Plenário precisava voltar às 2262 
apresentações dos Planos Setoriais. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata 2263 
Machado, acatou a fala da colega, porém pedindo aos demais que permanecessem após esse 2264 
momento, para que voltassem a tratar da Carta de Mileide. Isaac observou que o Pleno não 2265 
tinha mais quórum. Bernardo disse que poderia a Carta se tornar uma recomendação. O 2266 
interlocutor então quis já se posicionar acerca, dizendo que não a subescreveria. O Secretário 2267 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, passou então a palavra à Conselheira Fárida, 2268 
representante de Arquitetura e Urbanismo. Ela disse que, na gestão de que fez parte, a 2269 
intenção geral fora a de se discutirem as metas do Setor no Plano Nacional de Cultura. A 2270 
abordagem escolhida fora dada muito sobre os profissionais de arquitetura e urbanismo, e se 2271 
baseou, em grande medida, em diagnóstico solicitado à consultora Ana Loback Lopes, a quem 2272 
elogiou acintosamente. Fárida reportou que, no entanto, como o enfoque dado inicialmente 2273 
foi aos profissionais do ramo, o Plano deixou de abranger a sociedade civil como um todo, o 2274 
que fez dele uma peça incompleta. Fárida disse que tinha a expectativa de que a gestão 2275 
consecutiva tratasse do Setor de modo mais abrangente, de maneira a incluir toda a cadeia 2276 
produtiva a esse relacionada. Disse também que gostaria que se ampliassem as bases legais de 2277 
ação e intervenção relativas. A Conselheira fez menção de que se tinha discutido e 2278 
estabelecido objetivos, princípios norteadores, bem como estratégias, e que essas últimas, em 2279 
especial, sempre teriam estado em consonância com as já existentes no MINC. Defendeu uma 2280 
articulação interministerial junto ao Ministério das Cidades, Meio Ambiente e Saúde, 2281 
nominalmente. Por fim, colocou que foi um tempo de aprendizado para ela, assim como para 2282 
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os colegas, e que o hercúleo trabalho em que consistia a elaboração de um Plano para seu 2283 
Setor seria continuado pela gestão seguinte, mas a partir das bases que se esmeraram por 2284 
construir da melhor forma possível. Agradeceu, sendo aplaudida. Na sequência, falou o 2285 
Conselheiro Amilson, da Música. Disse que o Plano Setorial havia sido concluído. Que estava 2286 
sob consulta pública e que essa fase iria até dezembro. Também acrescentou ter havido 2287 
aproveitamento de cem por cento das ações tomadas desde as Câmaras Setoriais – dos 2288 
tempos idos de sua vinculação à FUNARTE - até a composição dos Colegiados, já na perspectiva 2289 
do CNPC. Amilson pontuou que a categoria não se sentiria representada pelos mecanismos 2290 
com que atuava (também presentemente) a Fundação Nacional de Artes, pelo fato de que 2291 
haveria, segundo sua visão, certo desprestígio desta em relação ao Governo Federal. E criticou 2292 
as repercussões desse fato sobre o tratamento dado à música, em termos de políticas públicas. 2293 
Outros pontos abordados pelo Conselheiro foram a solicitação pelos músicos de um Seminário 2294 
Nacional de Música e criação de mecanismos de capacitação e profissionalização do músico. 2295 
Disse que, infelizmente, não teria tempo para fazer uma exposição tal como gostaria, mas que 2296 
vinham sendo feitos trabalhos de muita relevância na música em todo o país, já com a 2297 
consistência de políticas públicas sólidas. E que seria interessante que o Governo Federal 2298 
destas tomasse conhecimento. Nesse ínterim, pediu aos colegas que tivesse um tempo no 2299 
Fórum Setorial de Música, o qual aconteceria em junho deste ano. O Secretário Geral do CNPC, 2300 
Sr. Bernardo N da Mata Machado, registrou o pedido, frisando que o colega era delegado nato 2301 
ao Fórum, e que do evento necessariamente participaria. Desculpou-se pela pressa, ocorrida 2302 
em função da discussão sobre a Portaria – que tomou muito tempo -, mas ressaltou que era 2303 
importante sua manifestação. Amilson compreendeu e observou que, embora seu mandato 2304 
tivesse chegado ao fim, tinha ele compromisso com a cultura e assim permaneceria. Por fim, 2305 
agradeceu aos presentes, sob aplausos, e quem falou na sequência foi Renato Moura, 2306 
Conselheiro de Artesanato. Reportou, ele, rapidamente, que o Plano Setorial de Artesanato 2307 
estava em fase de validação pela Ministra da Cultura, e que se tinha a expectativa de 2308 
apresentá-lo em dezembro passado, na Primeira Feira de Artesanato Brasileiro, a qual 2309 
aconteceria em São Paulo. No evento estariam representações de todos os Estados, portanto 2310 
seria um momento oportuno. Disse que gostaria de ter ao menos um rascunho do Plano, para 2311 
poder apresentá-lo aos artesãos. Por fim, em encerramento colocou que não falou muito 2312 
sobre sua gestão, mas quando falou, o fez porque era necessário. Que não queria repetir os 2313 
colegas, nem a si próprio. Agradeceu e recebeu em seguida os agradecimentos do Secretário 2314 
Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, inclusive pela economia nas palavras. 2315 
Renato o interrompeu pedindo-lhe desculpas e acrescentando que o Plano Setorial passou por 2316 
consulta pública, da qual se geraram muitas contribuições, várias delas acatadas e 2317 
incorporadas ao documento. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, 2318 
pontuou que achava importante a peça ser disponibilizada pelo site do CNPC, para tomada de 2319 
consciência de todos os interessados. Na sequência, a Conselheira Marila, da Dança, passou a 2320 
falar que o Plano Setorial de sua área fora o primeiro a ser concluído. Isso se dera em julho de 2321 
dois mil e nove, e o documento fora publicado pela FUNARTE, em conjunto com o MINC, já no 2322 
ano seguinte. Marila relatou que, justo pelo fato de ter sido feito há mais tempo e haver 2323 
subjacente à cobrança de que já estivesse sendo praticado, o Plano Setorial de Dança vinha 2324 
gerando desconforto nos seus pares e ao mesmo tempo impulso no sentido de tentar, na 2325 
FUNARTE, utilizar os recursos que estivessem destinados a alguma finalidade desse tipo. Nesse 2326 
momento, a Conselheira colocou que as questões relativas a isso vinham atrapalhando a 2327 
construção das ações em si, pois não se sabia se o uso dos recursos seria feito por meio do 2328 
MINC ou da FUNARTE. A Conselheira elogiou a competência dos gestores do Sistema MINC, e a 2329 
de Américo Córdula, em particular. Disse que essa só vinha se refinando com os anos. 2330 
Acrescentou genericamente que houve desencontros, quando da estruturação e apresentação 2331 
do Plano ao CNPC, acerca da metodologia a ser aplicada, e que isso gerou desgastes. Após isso, 2332 
leu em tópicos um abaixo-assinado de cerca de quinze membros do Colegiado Setorial de 2333 
Dança ao Conselho. Disse ela então: (1) que o Grupo de Trabalho composto para revisão das 2334 
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metas de Dança no PNC foi composto apenas por membros do MINC, sem presença da 2335 
sociedade civil; (2) que as propostas relativas ao Setor foram tecidas muito em termos de 2336 
impacto financeiro e orçamentário; (3) que decisões sobre alteração de metas são de ordem 2337 
política; (4) que as metas foram fruto de debates e demandas dos processos de participação 2338 
nas conferências de cultura, e que, portanto, se defendia por meio daquela manifestação que 2339 
tudo deveria ser feito necessariamente com a participação da sociedade civil, estando tais 2340 
questões acima das de ordem orçamentária e financeira, ou mesmo técnicas. Por fim, 2341 
agradeceu aos colegas. Quem assumiu a fala na sequência foi Américo, que quis dar retorno 2342 
sobre algumas questões. Esse disse que os Planos Setoriais seriam, na verdade, especializações 2343 
do PNC, e que, de alguma maneira, todos já estariam em curso. Colocou que percebia um 2344 
quadro de deterioração nas entidades vinculadas ao MINC, citando a FUNARTE e o IPHAN, em 2345 
especial, que teriam muitos servidores por se aposentar e baixa reposição de quadro, dentre 2346 
outros problemas. Américo fez a recomendação de que, não obstante, se trabalhasse dentro 2347 
desse contexto operando no sentido de relacionar iniciativas e ações a pessoas que sobre 2348 
essas ficassem responsáveis e respondessem – não com o intuito de personalizar a política, 2349 
mas sim de que as coisas não se perdessem em uma espécie de vácuo. Sugeriu também, com 2350 
vistas ao fortalecimento recíproco dos Colegiados Setoriais, a aproximação de uns em relação 2351 
aos outros e em relação, também, às entidades e órgãos da Administração Pública. Dever-se-2352 
ia, por outros termos e na visão de Córdula, trabalhar com esse cenário tal como montado, 2353 
mas buscando essas alternativas, pois trariam bons resultados – conforme já vinha 2354 
acontecendo, inclusive, em muitos casos. Américo citou que era igualmente importante que os 2355 
membros do CNPC fossem pessoas que percebessem a política cultural de uma perspectiva 2356 
holística, ao invés de indivíduos voltados unicamente para os interesses de seu próprio Setor. 2357 
Destacou, pedindo licença, o esforço do Governo atual de criar mecanismos de participação 2358 
social e democratização da gestão, dizendo que o CNPC se estabelecera como política de 2359 
Estado, não de Governo – essa sujeita à alternância de poder. Elogiou os trabalhos da 2360 
Secretaria do CNPC e do Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, bem 2361 
como os Conselheiros, que se esforçaram ao longo de todo o tempo por aprender mais para se 2362 
inserir melhor nas discussões. Desejou, por último, que as pessoas que assumissem o CNPC 2363 
dessem continuidade às intenções mais basilares do órgão. Agradeceu a todos, ao que o 2364 
Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, agradeceu-lhe em retorno e quis 2365 
tratar da Carta sobre o comportamento do Conselheiro Arthur Leandro, feita por Mileide. 2366 
Registrou o interesse de alguns colegas de falar a respeito, e passou, em seguida, ele mesmo a 2367 
falar que refletiu e chegou à conclusão de que a quebra de decoro por parte de membro de 2368 
uma instituição rebaixava a todos os demais membros e colocava a própria entidade em 2369 
descrédito perante a sociedade. Disse que o CNPC não era um lugar qualquer e que era 2370 
necessário estabelecer-se, em seu âmbito, normas relativas ao respeito, com vistas a manter-2371 
se a sua própria dignidade. Em seguida, falou o Conselheiro Gilberto. Considerou esse que, de 2372 
fato, era necessário criarem-se formas de preservar o decoro no Conselho, mas que, no caso 2373 
em apreço, ocorreram agressões mútuas e se deveria levar isso em conta. Ponderou Gilberto 2374 
que outro colega disse algo a Arthur que o ofendeu. Sugeriu a recepção da Carta da colega, 2375 
mas desde que tomado o cuidado de se evitarem exageros. Em seguida, quem falou foi Dulce, 2376 
também no sentido do que dissera o colega. Acrescentou que aprendera muito com Arthur e 2377 
que, certamente, ele tinha por vezes comportamentos agressivos devido aos ressentimentos 2378 
nele instalados em função de toda uma trajetória de violências de fundo racial. Elogiou, por 2379 
fim, a Conselheira Naiara Tucano, representante Indígena. Disse que ela seria expressão de um 2380 
entendimento já manifestado por um cacique chamado Cretan, o qual dissera em reunião de 2381 
Plenário do CNPC tempos atrás que o Setor não necessitava de doutores e intelectuais 2382 
brancos, pois teria os seus próprios. Ao concluir sua fala, Isaac foi consecutivamente 2383 
perguntado se queria se manifestar, ao que respondeu que não, pois se sentiu contemplado 2384 
nas falas de Dulce e Gilberto. Fernanda, Conselheira do Design, pediu rapidamente a palavra, 2385 
pois tinha que viajar. Agradeceu, na oportunidade, a todos os colegas pelo aprendizado, 2386 
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dizendo que seu Setor era novo e que precisava desse aporte de conhecimento. Disse que se 2387 
dispunha, assim como seus pares, a contribuir no que pudesse. Por fim, colocou-se a favor, na 2388 
íntegra, à Carta de Mileide, frisando que ela e os colegas foram muito agredidos e que 2389 
percebia a importância de se diferenciarem o correto e o aceitável, a despeito de toda a dívida 2390 
histórica que reconhecia ter o país em relação à população negra. Despediu-se e, em seguida, 2391 
a Conselheira Fárida falou. Disse ela que concordava com a Carta e que achava que deveria ser 2392 
pensado mesmo um código de ética para o CNPC. Reconheceu o argumento dos 2393 
ressentimentos pelo preconceito sofrido pelo colega Arthur ao longo de sua trajetória de vida, 2394 
mas o relativizou, dizendo que há muitos outros preconceitos. Terminou por dizer que não 2395 
assinaria a Carta por achar que o CNPC não deveria fazê-lo, na condição de órgão colegiado, e 2396 
naquele momento – inclusive porque não poderiam ser mudadas as regras de seu 2397 
funcionamento ao longo desse, segundo sua opinião. Mas sugeria o envio da Carta por Mileide 2398 
em seu próprio nome, por intermédio do CNPC, ao Conselheiro. De resto, agradeceu aos 2399 
colegas pelo tempo juntos e experiências trocadas. Marila falou após. Disse que era favorável a 2400 
um código de ética e que a questão de Arthur Leandro não datava daquele momento, mas era 2401 
antiga. Que nada justificava tamanha agressividade e descompostura, pois não haveria causa 2402 
qualquer que desse razoabilidade a tanto. Falou que em muitos momentos pontuara isso, mas 2403 
que não tinha acolhida dos colegas – fato que teria mudado ao longo do tempo. Pediu que 2404 
constasse em ata seu posicionamento de que o espaço do CNPC seria um espaço muito maior 2405 
do que o de apenas um Conselheiro, e que não deveria ser rotulado de racista, tal como fizera 2406 
esse. Tratava-se de um espaço digno e de participação, assim como todo o MINC, que foi alvo 2407 
da mesma acusação. Apontou que teria havido condescendência com a postura do colega 2408 
Arthur da parte de muitos Conselheiros, o que não trazia nenhum benefício, e que era 2409 
inaceitável o uso de palavras de baixo calão por um membro do órgão. Questionou por que os 2410 
colegas teriam essa dinâmica psicológica de justificar as falas de outro, em seu lugar, tratando-2411 
o como um adolescente. Defendeu mais maturidade nos posicionamentos, dado que, 2412 
inclusive, um membro do CNPC não representava a si próprio, mas a sociedade. Por último, 2413 
defendeu políticas públicas e discussões mais voltadas para as áreas artísticas, carentes de 2414 
tanto, e um tratamento diferenciado pelo MINC à FUNARTE, pois tal era necessário, dadas as 2415 
suas especificidades. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo N da Mata Machado, tomou a 2416 
palavra. Perguntou se mais alguém queria se pronunciar. Em seguida, disse que acataria a 2417 
sugestão do Conselheiro Gilberto de fazer da Carta de Mileide mais um alerta do que outra 2418 
coisa, com vistas a providências futuras. Disse também que essas providências provavelmente 2419 
se consubstanciariam na forma de ampliações ao Regimento Interno, com mecanismos 2420 
punitivos e expugnantes de condutas erradas da parte de membros, do ponto de vista da ética 2421 
e do decoro que esses deveriam observar. Reforçou as falas dos colegas no sentido de que o 2422 
CNPC era um espaço que deveria continuar, dada a sua importância de instituição, e que 2423 
desejava um bom processo de renovação ao órgão. Declarou encerrada a vigésima quinta 2424 
reunião de Plenário. Agradeceu. 2425 


