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Aos dias dezesseis de outubro do ano de dois mil e treze, as nove horas e trinta minutos, no 1 

Setor Comercial Sul, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B, décimo segundo Andar, 2 

Sala de Reunião I, Brasília, DF, o senhor Marcelo Pedroso, Secretário Executivo do MinC 3 

deu inicio a Vigésima Reunião Ordinária do Plenário do CNPC, onde estiveram presentes: a 4 

senhora Ministra de Estado da Cultura e Presidente do CNPC, Marta Suplicy, o senhor 5 

Bernardo Novais da Mata Machado, Secretário de Articulação Institucional e Secretário-Geral 6 

do CNPC/MinC, o senhor Américo Córdula Teixeira, Conselheiro titular e Secretário de 7 

Políticas Culturais – SPC/MinC, o senhor Amilson Teixeira Godoy, Conselheiro titular – 8 

Música Erudita, o senhor Ângelo Osvaldo de Araujo Santos, Conselheiro Titular, Presidente 9 

do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM/MinC, o senhor Antonio Menezes Junior, 10 

Conselheiro titular -Ministério das Cidades/MCid, o senhor Davy Alexandrisky, Conselheiro 11 

titular - Artes Visuais, a senhora Dulce Tâmara da Rocha Lamego e Silva, Conselheira titular 12 

- Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 13 

Superior/ANDIFES, o senhor Edivaldo Machado Boaventura, Conselheiro suplente - Instituto 14 

Histórico e Geográfico Brasileiro/IHGB, a senhora Edna Maria Costa e Silva, Conselheira 15 

titular - Patrimônio Imaterial, o senhor Henilton Parente Menezes, Conselheiro suplente e 16 

Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura/SEFIC/MinC, o senhor Ignácio José Konowisk, 17 

Conselheiro suplente representante da Confederação Nacional dos Municípios, o senhor Isaac 18 

Wyllian Farias Loureiro, Conselheiro titular - Culturas Populares, o senhor José Hilton Santos 19 

Almeida – Hilton Cobra, Presidente da Fundação Cultural Palmares/FCP/MinC, a senhora 20 

Lúcia de Fátima Guerra Ferreira, Conselheira suplente - Arquivos, a senhora Márcia Helena 21 

Gonçalves Rollemberg, Conselheira suplente e Secretária da Cidadania e da Diversidade 22 

Cultural/SCDC/MinC, o senhor Márcio Caíres Chaves, Conselheiro titular – Fórum Nacional 23 

dos Conselhos Estaduais/CONECTA, o senhor Márcio Silveira dos Santos, Conselheiro 24 

titular – Teatro, o senhor Marcos Antonio Cordiolli – Fórum Nacional de Secretários e 25 

Dirigentes Municipais de Cultura das Capitais e Regiões Metropolitanas/FNSDMC, a 26 

Senhora Maria do Socorro Sampaio Flores – Mileide Flores, Conselheira titular - Literatura, 27 

Livro e Leitura, a senhora Mariana Bandeira de Mello Parente Sade - Casa Civil da 28 

Presidência da República/CC/PR, o senhor Mario Barbosa da Silva, Conselheiro - Arquitetura 29 

e Urbanismo, a senhora Marlenildes Lima da Silva – Bid Lima, Conselheira suplente - Forum 30 

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura/FNSDEC, a senhora Marta Raquel 31 

Colabone, Conselheira titular - Sistema S, a senhora Naiara Yusy Dolabela Sampaio – Naiara 32 

Tukano, Conselheira suplente – Cultura dos Povos Indígenas, a senhora Olga Maria Lenza 33 

Simão, Conselheira suplente - Forum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de 34 
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Cultura/FNSDEC, o senhor Paulo Cesar Pereira de Oliveira, Conselheiro suplente - Culturas 35 

Afro-Brasileiras, o senhor Paulo Cesar Rodrigues Amoreira, Conselheiro titular - Arte Digital, 36 

o senhor Pedro de Carvalho Pontual, Conselheiro titular - Secretaria Geral da Presidência da 37 

Republica/SGPR, o senhor Renato da Silva Moura, Conselheiro titular - Artesanato, o senhor 38 

Rui Moreira dos Santos, Conselheiro suplente - Dança, o senhor Sérgio Perim Faria Junior, 39 

Conselheiro suplente – Circo e o senhor Valderedo Gomes da Silva – Val Macambira, 40 

Conselheiro titular - Musica Popular, como ouvintes o senhor Álvaro Tukano – membro 41 

Cultura dos Povos Indígenas, a Senhora Ana Claudia Souza - Fundação Nacional de 42 

Artes/FUNARTE/MinC, o Senhor Andre Maciel - Ministério das Relações Exteriores/MRE, o 43 

Senhor Andrey Rosenthal Schlee, - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –44 

IPHAN/MinC, a senhora Antonia da Silva Samir – Ministério do Meio Ambiente/MMA, a 45 

senhora Denise Terra Nunes – SEFIC/MinC, o senhor Francisco Pereira de Souza (Assis 46 

pereira, Secretaria Estadual de Cultura/MA, a Senhora Juana Nunes, Diretoria de Educação e 47 

Comunicação/SPC/MinC, a senhora Lara Aliano – Imprensa/MinC, o senhor Leandro Alves 48 

Oliveira – membro Culturas Populares, o senhor Leonardo de Vargas Marques – Ministério 49 

do Planejamento, Orçamento e Gestão/MPOG, a senhora Lorena Avellar Muniagurria - 50 

observadora, o senhor Marcelo Barroso Sirkis, o senhor Marcelo Fiadeiro- SPOA/SE/MinC, o 51 

senhor Pedro Henrique de Martino, o senhor Pedro Azevedo Vasconcellos – Secretaria da 52 

Cidadania e da Diversidade Cultural/SCDC/MinC, a senhora Priscila Correa/ASPAR/MinC, o 53 

senhor Rodrigo Fagundes Bouillet – Secretaria de Audiovisual – SAv/MinC. Após 54 

cumprimentar todos os presentes, deixou claro seu prazer em estar ali junto aos Conselheiros, 55 

anunciou a presença da Senhora Ministra de Estado, Marta Suplicy e passou lhe a palavra. A 56 

senhora Ministra de Estado Marta Suplicy, cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a 57 

presença de todos, demonstrou a satisfação de estar novamente na abertura do trabalhos do 58 

CNPC, que considera essa possibilidade um privilégio, que é uma hora de dialogo, é uma hora 59 

de troca. O CNPC, a Cultura, a diversidade, a possibilidade do debate com as membros aqui 60 

que apresentam um termômetro do Brasil, do que as pessoas pensam em diferentes áreas da 61 

Cultura. Bom, esse ano posso fazer uma rápida retrospectiva por que a gente estava em 62 

Setembro. Quando você entra e pensa que têm 2 anos, ate o final de 2014, você têm que 63 

planejar, por que não da para abarcar o mundo, mas da para fazer alguma coisa. Primeiro foi 64 

passar o que estava encalacrado no Congresso Nacional, por que são as coisas estruturantes da 65 

Cultura, e sem passar isso não adianta. A outra a Inclusão Social, e a outra a 66 

Internacionalização da Cultura Brasileira. A realização da Feira Literária de Frankfurt foi 67 

muito bom o destaque que foi dado ao Brasil na organização. Conseguimos aprovar no 68 
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Congresso o Plano Nacional de Cultura, que têm um prazo para ser implantado, que é bem 69 

longo ate 2020, já estamos quase nos 60%, e ainda estamos em 2013. Também falou sobre o 70 

Vale Cultura e sua aprovação, bem como os benefícios que este trará para o País, mas 71 

lembrou de que é preciso ajuda de todos para que o Projeto realmente dê certo na prática. 72 

Disse também que não são todas as empresas a se interessar em proporcionar este beneficio 73 

aos seus trabalhadores, por serem poucos os incentivos. Disse que esse ano é de implantação 74 

do Vale Cultura com a articulação para adesão das grandes empresas, a primeiras que 75 

aderiram foram os Correios, também teve a adesão do Banco do Brasil e Caixa Econômica. A 76 

senhora Ministra, também falou sobre o Direito Autoral, informando a todos os presentes que 77 

possivelmente na semana seguinte, o processo seria encaminhado para o Congresso. Citou 78 

também as verbas destinadas às políticas de acesso e das verbas destinadas à reforma de dois 79 

importantes Museus Nacionais, que são da época do Brasil Império. Haverá também 80 

participação da Cultura e divulgação na Copa das Confederações, nas Olimpíadas entre outras 81 

ações. Disse também que as construções dos CÉUS Centros Unificados de Artes e Esportes, 82 

já são trezentos e sessenta, vai ter Arte, Esporte e o foco na formação Artística e no 83 

descobrimento dos talentos, que estão em andamento e que as metas têm estado mais 84 

próximas de serem cumpridas. Também falou do desafio que será a construção do Museu 85 

Afro em Brasília, visto que já se têm um acervo, finalizou agradecendo aos presentes e 86 

convidou todos os presentes para o lançamento do Edital de Produção, Difusão e Formação do 87 

Livro Acessível uma ação conjunta da Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas – 88 

DLLLB, da Fundação Nacional de Biblioteca/FNB e a Diretoria de Direito Intelectual da 89 

Secretaria Executiva do MinC - DDI/SE/MinC. Este edital destina um milhão e quinhentos 90 

mil ao fomento, produção, difusão e distribuição de livros em formato acessível: Daisy, 91 

Braille, audiolivros ou outro modo que permita o acesso de pessoas com deficiência visual ao 92 

seu conteúdo. O outro seleciona projeto voltado para ampliação e qualificação da 93 

acessibilidade em dez bibliotecas públicas. Valor dois milhões e setecentos mil. A cerimônia 94 

de lançamento contou com as presenças da Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, 95 

senhora Maria do Rosário, da Presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, 96 

Deputada Rosinha da Adefal, dos Deputados Federais Evandro Costa Milhomen, Luciana 97 

Santos e Newton Lima. Também do senhor Pedro Pontual, diretor do Departamento de 98 

Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República; senhor Fabiano dos 99 

Santos Piúba, Diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas/Fundação Biblioteca 100 

Nacional e do senhor Marcos Alves Souza, Diretor de Direitos Intelectuais e ativistas do 101 

movimento de acessibilidade para pessoas com deficiência. Após o lançamento do Edital, o 102 
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senhor Marcelo Pedroso, Secretário Executivo, retomou os trabalhos apresentando a todos a 103 

Ordem do Dia: A) Discussão e aprovação da ata da 18ª Reunião Ordinária do CNPC; B) 104 

Discussão e votação das matérias da ordem do dia; C) Aprovação da data da segunda 105 

reunião ordinária do colegiado setorial do circo; D) Relato da segunda reunião ordinária 106 

dos colegiados setoriais pelos respectivos conselheiros; E) Informe do Encontro de Culturas 107 

Populares; F) Informe da III Conferência Nacional de Cultura/III CNC – programação, 108 

metodologia e indicação de conselheiros para participação nas mesas de coordenação das 109 

mini-plenárias; G) Diretrizes para o Plano de Trabalho Anual do Fundo Nacional de Cultura 110 

– 2014 – discussão preliminar e encaminhamentos (Decreto nº 5.520 /2005, Art. 7º, IV); e, H) 111 

Encaminhamentos, breves comunicações, discussão e votação de moções e recomendações e 112 

perguntou aos presentes sobre a possibilidade de alguma mudança. Foram apresentadas 113 

algumas propostas, mas no geral a pauta seguiu como prevista pelo CNPC. Foi solicitado pelo 114 

Conselheiro Isaac Wylliam Farias Loureiro (Culturas Populares), a alteração da pauta quanto 115 

aos debates e aprovação das moções e recomendações para o segundo dia de reunião na parte 116 

da manhã e reafirmada pela Conselheira Maria do Socorro Sampaio Flores - Mileide Flores 117 

(Literatura, Livro e Leitura). No entanto, foi feito o registro do pleito e o senhor Bernardo N 118 

da Mata Machado, Secretário Geral do CNPC ressaltou a importância do tema da pauta 119 

prevista no período da manhã seguinte que será a discussão preliminar das diretrizes de 120 

aplicação do Fundo Nacional de Cultura. Assim, devido à sugestão de que as moções e 121 

recomendações fossem votadas logo no segundo momento da manhã do segundo dia da 122 

reunião, o senhor Bernardo N da Mata Machado (SAI-CNPC/MinC) pediu que as moções 123 

fossem entregues então ate as dezoito horas do primeiro dia da reunião. Em seguida senhor 124 

Bernardo N Da Mata Machado (SAI-CNPC/MinC) apresentou uma breve análise quanto à 125 

pauta apresentada e dos itens constantes como debates e informes na qual consta a discussão a 126 

respeito da data do Colegiado de Circo, que foi o único Colegiado que não realizou a sua 2ª 127 

Reunião Ordinária. E como é a Secretaria Geral é responsável pela elaboração do calendário 128 

das reuniões do Plenário e dos Colegiados, será apresentada uma proposta de data para 129 

aprovação. Ressaltou que houve um erro na apresentação das matérias para a discussão e 130 

aprovação da Ata da Décima Oitava Reunião, quando na verdade, foi aprovada essa Ata, a 131 

correta é a da Décima Nona Reunião. No entanto, não foi possível concluir a Ata, e será 132 

apresentada na próxima reunião de Dezembro, que é a última do ano. Na parte da tarde cada 133 

Conselheiro irá fazer um relato da segunda Reunião ordinária de seus Colegiados. Como são 134 

dezesseis Colegiados, será resevado no máximo de 15minutos para cada, de forma que todos 135 

os Conselheiros conheçam aquilo que foi produzido no outro colegiado. Então, a parte da 136 
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tarde irá iniciar às quatorze horas. Em seguida está previsto um informe da Secretaria de 137 

Cidadania e da Diversidade Cultural, a respeito do Encontro de Culturas Populares que foi 138 

realizado em São Paulo, um evento em que o CNPC, teve uma participação muito importante. 139 

No segundo dia, será apresentado um informe sobre a 3ª Conferência Nacional de Cultura, 140 

sobre as providencias que estão sendo tomadas pelo Ministério e decisões tomadas pelo 141 

Comitê Executivo, o que esse Conselho tem representação através do Conselheiro Davy 142 

(Artes Visuais), é o que está sendo planejado para programação da Conferencia Nacional de 143 

Cultura, as providências para publicação da portaria que nomeia os membros da Comissão 144 

Organizadora Nacional da Conferencia, as reuniões da Comissão e do Comitê, a metodologia, 145 

as Mini Plenárias por eixo temático da Conferência, e as mesas dessas Mini Plenárias elas 146 

terão a presença de um Conselheiro em cada uma delas. Então, nessa reunião pretende 147 

escolher quatro representantes do Conselho que irão participar das mesas no terceiro dia da 148 

Conferência em que vão ser discutidas ainda vai ser processado a priorização das propostas 149 

que irão para a Plenária Final. Lembrou que a Conferência Nacional de Cultura além de um 150 

componente da estrutura do Sistema Nacional de Cultura, ela é uma instância desse Conselho 151 

conforme Decreto 5.520. Está previsto o debate e apresentação das moções, na parte da 152 

manha, e na parte da tarde uma discussão preliminar muito importante, sobre as diretrizes e 153 

aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura, que consta do Regimento Interno da 154 

Comissão do Fundo Nacional De Cultura - CFNC, que finaliza na elaboração e publicação do 155 

Plano de Trabalho Anual será elaborado por essa Comissão, considerando diretrizes propostas 156 

pelo Conselho Nacional de Política Cultural. Esta discussão será após uma apresentação das 157 

orientações pelo Secretário da SEFIC/MinC, Sr. Henilton Menezes. A seguir foi solicitado ao 158 

Conselheiro suplente do Colegiado Setorial de Circo, Sérgio Perim Faria Junior uma 159 

apresentação sucinta referente ao item de pauta que trata da data da segunda Reunião 160 

Ordinária anual do Colegiado Setorial de Circo que não ocorreu como previsto no Encontro 161 

de Culturas Populares. O Conselheiro Perim explanou que o tema não foi objeto de discussão 162 

da primeira reunião ordinária do colegiado, o que contribuiu para a não participação do 163 

colegiado no referido Encontro, bem como a realização da reunião ordinária. Após, a 164 

Coordenação Geral do CNPC apresentou como proposta os dias dezessete e dezoito de 165 

dezembro a qual foi votada e aprovada com a concordância do representante o senhor Sergio 166 

Perim Faria Junior. O Sr. Marcelo Pedroso (SE/MinC) reiniciou os trabalhos na parte da 167 

tarde, e todos os conselheiros presentes apresentaram um breve relato da segunda reunião 168 

ordinária de seus Colegiados, por ordem alfabética, no máximo de dez minutos, que teve a 169 

intenção de um compartilhamento das ações dos setores. A representante dos Arquivos, sra. 170 
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Lucia de Fátima G Ferreira, ressaltou a realização da reunião na sede da Fundação Casa de 171 

Rui Barbosa no Rio de Janeiro, quando foi aprovado o regimento interno e o foco foi na 172 

elaboração do plano setorial. Foi uma reunião muito importante com a participação de outros 173 

integrantes. O conselheiro Mário Barbosa, Arquitetura e Urbanismo destacou da reunião a 174 

semelhança com o desenvolvido no setorial de Arquivos. O Conselheiro Paulo Cesar R 175 

Amoreira, Arte Digital destacou a apresentação do diagnóstico básico do que foi elaborado 176 

para a construção do plano setorial e reuniões com o Coordenador-Geral José Murilo Costa 177 

Carvalho Junior (SPC-Cultura Digital/MinC) sobre a realocação dos laboratórios de Arte 178 

Tecnologia e Inovação, Rede Labs; com a Secretaria de Economia Criativa, Diretora Georgia 179 

Haddad Nicolau e Claudia Castro, sobre o Edital da Amazônia e a participação na Feira de 180 

Cultura. E apresentaram Recomendações e Moções para a Secretaria de Audiovisual quanto 181 

ao assento no Conselho Consultivo entre outros. O Conselheiro Davy Alexandrisky (Artes 182 

Visuais) destacou a realização a reunião na sede da FUNARTE no Rio de Janeiro, e que 183 

embora proveitosa embora confirmada a falta de estrutura fora de Brasília, e de modo geral 184 

foi debatido o diagnóstico visando o Plano setorial que foi dividido em três eixos de trabalho 185 

– Formação, Marco Legal e de Articulação e outros temas como a representatividade. O 186 

Artesanato, pelo conselheiro Renato Moura relatou a reunião que ocorreu no espaço do 187 

SESC/SP, no Encontro de Culturas Populares quanto debateu o plano setorial e um breve 188 

histórico do setorial. O conselheiro Sergio Perim Faria Junior, do Circo narrou que a reunião 189 

foi tensa em virtude das diversas demandas do setor junto ao MinC – premiação, falência da 190 

FUNARTE, ausência de novos programas e ações para o Circo, formação de profissionais 191 

entre outras. O Secretário Américo Córdula (SPC/MinC) ponderou algumas questões da fala 192 

do Conselheiro Perim quanto a marco regulatório e a formação profissional. A reunião das 193 

Culturas Afro-brasileiras foi relatada pelo Conselheiro Paulo Cesar P de Oliveira que ocorreu 194 

também durante o Encontro de Culturas Populares em São Paulo que foi coordenada pela 195 

Fundação Cultural Palmares quando foi aprovado o Regimento Interno. Ressaltou a questão 196 

do racismo institucional e que “ficasse aqui registrado essa posição do Setorial é impossível a 197 

a qualquer negro neste país entender esse Pleno e defender a gama de manifestações de 198 

Cultura e Matrizes Africanas”. O conselheiro Isaac W F Loureiro de Culturas Populares 199 

destacou que a reunião ocorreu no Encontro de Culturas Populares, idealizado pela Rede de 200 

Culturas Populares, que teve como parceiros na realização do IPHAN/MinC, SESC/SP, 201 

Prefeitura Municipal de São Paulo, que teve como foco comum os povos e comunidades 202 

tradicionais das culturas populares tradiconais. A Secretaria da Cidadania e da Diversidade 203 

Cultural foi a coordenadora da reunião que teve como discussão principal a elaboração de um 204 
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março legal de proteção de conhecimentos tradicionais. A Dança, o conselheiro Rui Moreira 205 

destacou que a reunião ocorreu no Rio de Janeiro, antecedendo a realização do Forum 206 

Nacional de Dança e que foram abordados os pontos do Plano setorial de Dança e 207 

apresentados moções e recomendações. A Conselheira Mileide Flores (LLL) narrou que a 208 

reunião ocorreu no mesmo período do setorial de Música e que teve a apresentação da Lei do 209 

Direito Autoral que foi muito produtivo por ter questões como afinidade. Relatou a ausência 210 

de uma aprovação prévia da pauta e da ausência de debate sobre o Edital de Cultura 2014. 211 

Após, o Diretor da Cidadania e da Diversidade, Sr. Pedro Azevedo Vasconcellos da 212 

SCDC/MinC, elencou alguns pontos do Encontro de Culturas Populares realizado no 213 

SESC/ITAQUERA, SP, as reuniões dos colegiados setoriais de Artesanato, Cultura Afro-214 

Brasileira, Culturas Populares, Cultura dos Povos Indígenas, Patrimônio Imaterial e 215 

Patrimônio Material, a parceria do MinC – SAI/SCDC/SE/SPC, IPHAN, FCP, da Prefeitura 216 

Municipal de São Paulo, Rede Nacional de Culturas Populares, Governo de São Paulo, 217 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e outros. Na parte 218 

da manhã do dia dezessete de outubro de 2013, quinta feira, a Coordenação Executiva da III 219 

CNC apresentou aos Senhores Conselheiros presentes o andamento da organização da terceira 220 

Conferência Nacional de Cultura e as alterações de datas, para que o evento possa acontecer 221 

no Centro de Convenções Brasil vinte e um, e também para que haja tempo hábil para os 222 

debates necessários de serem feitos nesta Conferência. O Secretário de Fomento e Incentivo à 223 

Cultura, Senhor Henilton Menezes , SEFIC/MinC fez uma apresentação sobre as diretrizes 224 

para o plano de trabalho anual do Fundo Nacional de Cultura/2014 e a questão regimental do 225 

FNC quanto a elaboração e análise pelo CNPC das diretrizes. Em sequencia foi dado 226 

continuidade a apresentação, os debates e aprovação das moções e recomendações, no 227 

entanto, em virtude da quantidade e do tempo, e ausência de quorum não foi concluída. Foram 228 

APROVADAS as seguintes: Moção nº 04 – Design - Moção de pesar pelo falecimento do 229 

designer André Stolarski, em 31/08/2013; Moção nº 05 – Dança - Moção de apoio ao Projeto 230 

de Lei n.º 1.371, de 2007, da Deputada Alice Portugal (apenso o Projeto de Lei 1.607/2007, 231 

de Deputado Rodrigo Rollemberg); Moção nº 06 – Teatro - Moção de aplauso à Rede 232 

Brasileira de Teatro de Rua pela realização do seu XIII Encontro; Moção nº 07 – Teatro - 233 

Moção de aplauso e apoio aos artistas e ao movimento #OcuParque; Recomendação nº 07 - 234 

Musica Erudita - Recomenda ao Governo Brasileiro a criação e instalação em todos os 235 

Estados do País a Orquestra do Primeiro Emprego; Recomendação nº 08 – Literatura, Livro, 236 

leitura e , - Recomenda ao Ministério da Educação que possa apresentar suas ações e projetos, 237 

desenvolvidos e em desenvolvimento com vistas ao fomento, fortalecimento, acesso e 238 
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promoção da área do livro, leitura, e literatura de modo a dar conhecimento ao Colegiado 239 

Setorial de Literatura, Livro e Leitura e Recomendação nº 09 – Arquivos - Recomenda ao 240 

Ministério da Justiça referente à Conferência Nacional de Arquivos - CONARQ. O senhor 241 

Bernardo N da Mata Machado, Secretário Geral do CNPC agradeceu a presença de todos e 242 

encerrou a 20ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC.  243 

Brasília, outubro 2013 244 

Bernardo Machado 245 

Secretário-Geral do CNPC 246 


