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MINISTÉRIO DA CULTURA 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL - CNPC  

 

ATA DA 24.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CNPC 

Nilcea Moreno Silva1 

 

“... somente a participação cidadã é capaz de mudar o país" 

(Betinho) 
 

LOCAL: Sala de Reunião I, 12ª andar do Edifício Parque Cidade Corporate – Brasília/DF 

ITEM I – ABERTURA DA SESSÃO  

A Reunião Ordinária da 24.ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC ocorreu na data de 

vinte e três e vinte e quatro de setembro de 2014 no Ed. Parque Cidade Corporate – SCS Quadra 09, 

Lote C, Torre B – 12.º andar – Brasília / DF na sala de reunião I em que estiveram presentes os 

seguintes participantes: Sr. Bernardo Novais da Mata Machado – SAI/MinC; Magali Guedes de 

Magela Moura – SAI/MinC; Daniel Castro Dória de Menezes – SCDC; Edna Maria da Costa e 

Silva – Área Norte; Amilson Teixeira de Godoy – Música Erudita; Márcia H. Gonçalves 

Rollemberg – Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural – SCDC/MinC; Renata Sanches – 

Secretária Executiva Substituta; Ângelo Oswaldo de Araújo Santos – Instituto Brasileiro de Museus 

– IBRAM; Antônio Menezes Júnior – Ministério das Cidades; Arthur Leandro de Moraes Maroja – 

Culturas Afro-brasileiras; Davy Alexandrisky – Artes Visuais; José Hilton Santos Almeida – 

Fundação Cultural Palmares – FCP; Carlos Roberto Ferreira Brandão – Museus; Letícia Miguel 

Teixeira – Ministério das Cidades; Ivan Domingues das Neves – Secretaria de Fomento e Incentivo 

a Cultura – SEFIC/MinC; Wanessa Queiroz de Souza Oliveira – Ministério das Comunicações; 

Dulce Tamara da Rocha Lamego da Silva – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior – ANDIFES; Flávio Viana e Silva – Circo; Giane Maria de Souza – 

Patrimônio Imaterial; Daniela Favaro Garrossini – Design; Francisco Simões de Oliveira Neto – 

                                                             
1 Relatora - Eventos de Grandes e Médios Porte, Pedagoga, Tutora, Pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela 
Universidade Católica de Brasília contratada pela SWOT e RD7 Eventos.  

http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=nao-cabe-as-ongs-brasileiras-acabar-com-ou-pretender-substituir-o-estado-mas-colaborar-para-a-sua-democratizacao-nao-cabe-as-ong&a=betinho&frase=58524
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Inclusão Social por Intermédio da Cultura; Isaac Wylliam Farias Loureiro – Culturas Populares; 

Jéferson dos Santos Assumção – Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura; 

Edivaldo Machado Boaventura – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; Fabiana de Melo 

Oliveira – Ministério do Turismo; Carlos Eduardo dos Santos Espíndola – Teatro; Marcos Olender 

– Patrimônio Material; Maria do Socorro Sampaio Flores – Livro e Leitura; Maria Paula Amorim 

de Barros Lima – Casa Civil; Maria Zaira Turchi – Entidades de Pesquisa; Mário Barbosa da Silva 

– Arquitetura e Urbanismo; Rui Moreira dos Santos – Dança; Mario Henrique Costa Borgneth – 

Secretaria de Audiovisual – Sav; Marta Raquel Colabone – Sistema S; Neuza Maria S. Macedo – 

Ministério da Educação; Renato da Silva Moura – Artesanato; Marcos André Carvalho – Secretaria 

de Economia Criativa SEC/MinC; Francisco Rodrigo Josino Amaral – Secretaria-Geral da 

Presidência da República; Rodrigo Aldeia Duarte – Arquivos; Gilberto Neves – Associação 

Brasileira de Municípios; Valderedo Gomes da Silva – Música Popular; Marcus Vieira Pedrini – 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E os seguintes 

participantes/convidados: João Batista – Secretaria de Audiovisual; Pedro Vasconcellos – Secretaria 

da Cidadania e da Diversidade Cultural; Wellington Rocha do Nascimento – Fórum Nacional de 

Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura; Georgia Nicolau – Secretaria da Economia Mista; 

Flora Maravalha – IBRAM; Flávia Mello de Castro – IBRAM; Lígia Miranda Rachid – Sav; 

Federico Vaz – Comissão de Cultura; Jaceli Santos Brito – MinC; Juno Alexandre Vieira Carneiro 

– Confederação Nacional de Municípios – CNM; Cristiane Soares – Confederação Nacional do 

Comércio; Robson Marques – Cerimonial ASCOM; Lingivaldo Júnior – Fundação Palmares. 

Na abertura da Sessão a mesa foi composta por: Sr. Bernardo Mata Machado – Secretário 

Geral do CNPC; Magali Guedes de Magela Moura – SAI/MinC; até a chegada da Ministra Marta 

Suplicy. O Secretário Geral do CNPC, Sr. Bernardo Machado faz a abertura da reunião 

cumprimentando a todos e informando que a Ministra Sra. Marta Suplicy já estava a caminho e 

pediu que a reunião fosse iniciada. O Secretário faz a leitura da pauta e logo após haverá votação 

para aprovação. Ele informa também que o Ministério da Cultura já está providenciando a revisão 

do Plano Nacional de Cultura e espera-se que a revisão seja aprovada na primeira reunião de dois 

mil e quinze. A Sra. Magali Guedes de Magela Moura, Coordenadora Geral do CNPC apresenta-se 

e pergunta sobre as alterações das atas das reuniões anteriores que precisam ser aprovadas. O 

Secretário Sr Bernardo Machado informa que espera que todos possam ter lido as atas, que são a da 

22ª Reunião Ordinária, 21ª Reunião Ordinária, 20ª Reunião Ordinária e 19ª Reunião Ordinária para 

que todos possam votar e aprovar as atas. Aprovadas as Atas sem exceção. Ele apresenta o relatório 
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de vistas sobre a proposta de alteração de art. 10 do Regimento Interno que equipara o Comitê 

Gestor de Museus do IBRAM à Colegiado Setorial.  

O Conselheiro do Arquivo fez duas solicitações da Ata que foram enviadas para o CNPC 

não foram resolvidas. As datas foram modificadas para as áreas de arquitetura e artes do calendário. 

Arthur Leandro da área de Culturas Afro-brasileiras sugeriu colocar as questões sobre racismo 

institucional nas alterações das atas. E assim foi feita a leitura da pauta para conhecimento de todos 

os presentes 

O Secretário também anuncia a presença na reunião do suplente representando a área de 

Museus, Sr. Carlos Roberto Ferreira Brandão, substituindo o Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira devido 

falecimento de parente. Apresenta também um novo Conselheiro, o Sr. Gilberto Neves, Secretário 

Municipal de Cultura que agora se tornou membro do Colegiado. Neste momento o Secretário Sr. 

Bernardo convida o Sr. Angelo Oswaldo de Araujo Santos, Presidente do IBRAM, para compor a 

mesa tendo em discussão sobre o Relatório sobre Proposta de alteração do art. 10 da portaria 

28/2010. Neste momento a Sr.ª Marta Colabone faz a leitura do relatório em questão para 

aprovação. O Sr. Bernardo faz interrupção para chegada da Ministra, Sr ª Marta Suplicy.  

A Sra. Marta Suplicy, Ministra da Cultura cumprimenta todos e compartilha sobre o 

momento de sua entrada para o Ministério da Cultura e comenta sobre a ligação que há com os 

outros Ministérios. Afez uma retrospectiva do mandato, com leis aprovadas e prêmios 

internacionais. Ministra comenta também as participações do Ministério em feiras de livros 

importantes e vários outros eventos relacionados à Cultura Nacional e Internacionalmente. Sobre as 

leis que foram aprovadas, a Sr.ª Ministra considera a mais importante a do Programa Vale Cultura 

como um incentivo fiscal. No momento difícil economicamente está sendo complicada a entrada 

das empresas no Programa do Vale Cultura, mas está sendo mais possível do que outros projetos já 

feitos anteriormente. A Ministra também comenta sobre os espetáculos e o Colegiado de Cinema, 

cita alguns espetáculos do qual participou de grande qualidade, porém espetáculos que são caros e 

nem todo cidadão pode participar. Havendo o Vale Cultura será uma forma mais fácil de criar 

vínculo com artistas para que produzam espetáculos ligados ao Programa Vale Cultura, dando 

importância para a participação de qualquer cidadão. A Sr ª Marta Suplicy informa quais cidades 

que já aderiram o Programa Vale Cultura, bem como os Correios que estão aderindo agora sendo 

mais de 100.000 funcionários e as montadoras também, lembrando que todos os Estados aderiram, 

mas fazer parte nem todos, importa saber que há cidades/Estados fora do eixo Rio-São Paulo, e isso 
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se faz de grande importância.  Poderia fazer um grande espetáculo, tendo o dia do Vale Cultura, em 

dias alternativos para a sociedade, tendo necessidade de mais robustez. Há pessoas, segundo a fala 

da Sra. Ministra que nunca entraram em teatros, FNAC, assim se intimidam, com projetos que 

favoreçam a ida destas pessoas para eventos culturais se faz pontos positivos para o Vale Cultura. 

Neste momento passa para o próximo ponto que será sobre a Lei Rouanet em que destaca 

que está desatualizada. A Ministra Sra. Marta Suplicy expressa sua motivação, que mesmo com as 

situações que complicam resoluções ainda deve-se batalhar para resultados satisfatórios em que o 

Procultura vai revolucionar. Foi feita uma Emenda pela Deputada Jandira do Rio de Janeiro em que 

torna impossível financeiramente, ficando inviável que o Fundo Nacional de Cultura seja igual ou 

maior do que a Lei Rouanet, ela já está tramitando na esfera do Senado. O Fundo Nacional de 

Cultura é pouco para ampliar para todos os excluídos culturalmente. 

Próximo ponto colocado pela Ministra são quanto as prioridades das ações: sobre as 

universidades de cursos e profissões que exigem ao estudante que seja bilíngue, cita um exemplo 

que uma pessoa que dança, não necessariamente deve ser obrigada a ter curso de línguas, que saiba 

falar e escrever fluentemente. A área de Economia Criativa abriu fronteiras com intercambio para 

os jovens, o Edital tinha o cardápio sobre o curso com 3 (três) meses para imersão, sendo uma 

injeção para a área cultural. Para o próximo ano espera-se aumentar de três meses para um ano, já 

com a carta de aceita na Universidade. 

Neste momento, o Secretário de Economia Criativa Sr. Marcos André Carvalho cita algumas 

formações técnicas, eventos culturais que acontecem fora de Brasília, tais como, uma moradora da 

Rocinha que irá para Paris.  

A Srª Marta Suplicy, Ministra da Cultura relata agora sobre o festival de empreendedorismo 

Jovem que ocorreu fora do Brasil, sendo um deles a Espanha. Ela cita também vários outros eventos 

relacionados à Cultura com participação do Ministério da Cultura. Informa também as parcerias e 

faz colocações sobre que todo o Patrimônio Imaterial deve ser preservado. E informa sobre os 

investimentos que o Ministério está realizando, principalmente relacionado a museus. Neste 

momento todos os membros do Colegiado fazem questionamentos no qual a Sr ª Ministra esclarece 

e complementa. Na questão dos negros, a Fundação Palmares auxiliou na inscrição com o 

lançamento do Edital da Cultura afro para Quilombola e foi ponto da Cultura.  
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Os pontos de cultura não foi responsabilidade da gestão anterior, não tendo prestação com a 

área da cultura. A forma de fazer está errada e mudou-se para prêmio, porque se escolhe realmente 

quem está fazendo. 

O CEUS são 340 em todo o Brasil, já existem 150 prontos com dinheiro do PAC. Está 

fazendo parcerias com as Universidades, com o programa Mais Cultura nas Universidades. Brasil 

de todas as telas alinhada com toda tecnologia existente com digitalização dos acervos do cinema 

brasileiro. Deve-se preservar a cultura e o patrimônio brasileiro, em que foi comprado pelo MinC 

um quadro de Portinari de 5 milhões de reais, a Santa Casa do Rio de Janeiro com quadros que 

custou 300 mil reais para o acervo. Houve recursos da Petrobras para os Museus serem recuperados. 

E que a participação social para que o Carimbó fosse Patrimônio foi muito bom. 

Sr. Ângelo do IBRAM ressalta que o Museu de Juiz de Fora teve auxilio da Petrobras para 

reformas pontuais. 

O Sr José Hilton informa que próximo ponto será a Capoeira, que está encaminhando para 

que se torne Patrimônio da humanidade Cultural sendo indicado pelo UNESCO em 24 de 

novembro. Este assunto está sendo discutido e resolvido pela Fundação Palmares. A Sr.ª Ministra 

destaca e indica que procurem a Rede Globo para ter uma comoção nacional, em que a mídia ajuda 

muito neste aspecto. 

O Sr. David Alexandre destaca em sua fala quanto o Museu da Maré em que é mais 

conhecido no exterior recebeu ordem de despejo e pede providências para a Ministra. 

Rodrigo da área de arquivos ressaltou que a fala ficou sobre os setores artísticos e o 

patrimônio ficou em segundo plano e sugere que se olhe com mais carinho sobre a área de 

Patrimônio. E assim, a Sr.ª Ministra pede que envie a lista para ela. 

Dulce Tamara Rocha da Universidade Pública falou a respeito da cultura virar prêmio e que 

se continue com as leis para amenizar as licitações. 

Angelo do IBRAM comunicou que houve dia de trabalho, sobre as especificidades de 

prestação de contas para se ter mais flexibilidade. E a Sra. Ministra ressalta a importância de ter 

idéias e sugerirem para auxiliar todo o processo no âmbito cultural. 

Assim, o Sr. Bernardo comunica a todos presentes que no dia posterior será discutido sobre 

a Lei Cultura Viva. 
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O Sr Arthur Leandro pede a palavra para fazer algumas colocações. E considera que 

esqueceram da valorização da diversidade cultural e gostaria que reavaliasse o Mandato da Sra. 

Ministra. Questiona a respeito se a compra da Casa da Santa Misericórdia no Rio de Janeiro não é a 

ação que está sendo investigada nos casos de corrupção. E ainda que não percebe nenhuma 

preocupação com o que é caro na Cultura Negra. A Srª. Ministra salienta que tem pesquisa no 

Edital. E Arthur Leandro pede que se avalie a participação cultural em tempos de Copa. Diz que a 

fala da Ministra foi um pouco levado a somente assuntos econômicos dentro do Ministério, que 

deveria ter destacado a importância das outras culturas em si. Os editais da cultura afro brasileira e 

dos Negros não estão presentes a Fundação Palmares, diz não ver a preocupação dentro da Cultura 

Afro. Coloca expressamente sua insatisfação relacionada ao assunto. Ele pede que seja feita uma 

avaliação de como foi a Cultura da Copa do mundo, a participação Cultural pela Ministra Sr ª Marta 

Suplicy.  

A Sra Marta Suplicy considera que Arthur Leandro foi preconceituoso em sua fala e 

considera que a Fundação palmares teve bastante participação no Governo atual. Informa que nunca 

foi tão aberto à inserção dessa cultura, que a Fundação Palmares teve sempre autonomia para 

participações e decisões. E informa também que no Ministério da Cultura, a Cultura Afro sempre 

foi valorizada. Considera a Sra. Ministra que não adianta ficar ‘batendo boca nesta Reunião”. Ela 

informa que a Copa 2014 foi ruim, pois não houve recursos, houve muitos esforços para conseguir 

apoios e que foram feitas coisas pontuais. Informa também que tiveram presença de acordo com que 

o Ministério possuía financeiramente, devido a limitação de recursos. Considera que na época da 

Copa 2014 deveria ter sido melhor para a área cultural. 

O Sr José Hilton pede a palavra para fazer um comentário sobre a fala do Sr Arthur Leandro 

e informa que enquanto a Fundação Palmares estiver presente nesses editais há possibilidade sim de 

apoio e que o problema está nos calendários. E as comissões a qual o Sr Arthur se refere terá sim a 

participação de artistas e técnicos negros, sendo possível dialogar com os parceiros existentes. 

A Sra. Marta pede a palavra para rever um assunto sobre o museu Afro, diz ter feito ligação 

com a Palmares para criação de Museus. E houve uma troca de 5 (cinco) mil metros na beira do 

Lago Sul aqui em Brasília para 65 mil com melhoria da ampliação do espaço 

O Isaac Wylliam Farias Loureiro, do Colegiado de Culturas Populares tem a palavra para 

que o CNPC já tenha uma Comissão instalada, pois o mandato do Colegiado está finalizando, pede 
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que o Processo Eleitoral seja feito de forma que todos possam participar, todas as culturas, 

começando de baixo para cima para que todos participem do Processo Eleitoral.  

Francisco Simões de O. Neto destaca em sua fala quanto à diversidade cultural brasileira e 

que se deve lembrar que o design participa e que o Conselho é para conciliar. A relação com a 

CNIC, é que o dinheiro está todo lá, e devem-se fazer prestações de contas. Os pontos de cultura 

somente existem porque politicamente alguém quis fazer. A política de ter que fazer e ter 

encontrado a saída. Não se discute a pauta política. 

Teixeira de Godoi considera que os Conselheiros da CNIC buscam a melhoria. E que existe 

um processo para análise técnica e vai para a Plenária para aprovação. Sugere que se traga a CNIC 

para o CNPC para aproximação para o entendimento do processo nas reuniões dos colegiados. 

Francisco Simões considera que CNIC defende um grupo pequeno e de poderosos 

economicamente. E acha que deveria ter mais participações. 

O Sr. Frederico da Palmares pede a palavra para dizer que há um trabalho das empresas, que 

cada empresa deveria inserir os eventos culturais, fazer investimentos. E que ainda que o problema 

maior é de falta de sensibilidade das empresas para as questões afro. 

A Sra. Ministra destaca que pode ampliar e estruturar para que as empresas tais como a 

CEF, possam por meio da lei Rouanet atender a todos. Sobre a CNIC ela pretende ter mais 

conhecimento. 

Teixeira de Godoi falou que com a ampliação da Lei, ampliou-se também a diversidade, mas 

não de patrocínios. E a Sra. Ministra pontuou que tem sensibilidade na carência do Ministério e que 

deve-se preservar o retorno do Marketing. 

A Sr ª Edna Maria da Costa e Silva do Colegiado de Patrimônio Imaterial pede a palavra 

agradecendo os eventos que foram patrocinados pelo Ministério no Estado do Pará. Fala também 

sobre as parcerias com os Institutos Federais e o Ministério da Cultura. Coloca uma questão de 

insatisfação, que a gastronomia não representa a área artesanal, mas sim a Cultura Alimentar.  

A Sr Marta Suplicy interrompeu para fazer um comentário e diz concordar com a fala da Sra 

Edna. Todos entram em questionamentos para a Ministra. A Ministra esclarece os pontos colocados 

em questão. Encerra sua fala agradecendo a todos e despede-se.  

Assim a Sra. Marta Colabone, retorna o assunto do relatório e faz novamente a leitura de 

onde parou para que todos consigam retornar à linha de raciocínio para votar e aprovar o relatório. 
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O Sr Bernardo faz a inscrição dos presentes que desejam falar. A Sra Edna é a primeira a destacar 

um ponto do relatório, o Secretário Sr Bernardo esclarece a dúvida e diz que serão 10 participantes 

do poder público e 13 da sociedade civil. O Sr Arthur Leandro tem a palavra e informa que seu voto 

é contra em relação à criação de um Colegiado para o IBRAM. A Sra Maria Paula tem a palavra e 

expõe várias dúvidas a respeito do Comitê Gestor de Museus do IBRAM, bem como questiona se 

seria um novo Colegiado. Angelo destaca que necessita de esclarecimentos, que a legislação do 

Estatuto é do ano de 2009 e que se está alterando no Regimento Interno do Conselho. No momento 

vários membros expõem insatisfações e debatem sobre o assunto, muitos levam em consideração 

seus interesses. O Sr. Bernardo esclarece que a representação é de 15 na sociedade civil, 05 do setor 

público e que não se quer criar um novo Colegiado e sim estar dentro do subsistema de Museus. 

Brandão considera que implicaria em alteração em regionais e não há necessidade de mudanças. 

Mileide falou a respeito de acrescentar no item b para colocar as cinco representações. Dulce 

considera que não está esgotado e que o Comitê gestor e o Colegiado de Museus se complementam, 

tornando mais forte a voz do Museu e assim considera que fortalece. O assunto estenderá até após o 

almoço, pois todas as questões são debatidas surgindo vários conflitos de opiniões. Carlos Roberto 

Ferreira Brandão destaca que a criação de três Conselhos, com a questão de custos e a burocracia, 

correndo o risco de criar conflitos. Rodrigo do setorial de arquivos expõe a respeito do sistema de 

biblioteca sobre os subsistemas; a discussão é que haja uma forma distinta. A possibilidade é que os 

Colegiados sejam extintos e transformados a posteriori em Comitê gestor. A Relatora Mileide 

indaga neste momento se no caso de ter um Colegiado de Museus como ficaria o Colegiado de 

Livro e Literatura? Carlos Brandão informa que existe uma representação sendo o parecer com 

cinco novos membros sendo um por região. 

Houve a pausa para o almoço. E após o retorno no período da tarde o Secretário do CNPC, 

Sr Bernardo Machado inicia a reunião no período da tarde cumprimentando a todos e informando a 

presença da Sr ª Renata Sanches Secretária Executiva substituta do Ministério da Cultura. O Sr 

Bernardo informa que o modelo de votação proposto para os Sistemas Setoriais, a proposta é 

acolher o Sistema Brasileiro de Museus e transformá-lo em Colegiado Setorial. Essa informação é 

dada para responder ao questionamento que o Sr Davy Alexandrisky membro do Colegiado Setorial 

de Artes Visuais fez. Ele pede a palavra para questionamento, a Sr ª Marta Colabone esclarece 

questões sobre esse assunto em questão. Os membros dos Colegiados fazem vários questionamentos 

sobre este assunto. Neste momento o Secretário Sr Bernardo faz as inscrições para fala, encerrando 

as inscrições haverá a votação para aprovação. O Sr Rodrigo Duarte e questiona o assunto. Os 
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membros inscritos para falar, cada um tem sua opinião e defendem pontos que consideram cada um 

de sua maneira relevante. Neste momento haverá a votação para aprovar a proposta, que será 

manter o texto original, que é o relatório de vista do processo nº 01400.036425/2013, da solicitação 

de alteração do artigo 10 da Portaria 28, de 19 de março de 2010, encaminhada pela Presidência da 

IBRAM na qual visa considerar o Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus (SBM) como 

Colegiado Setorial representante do setor museológico no Conselho Nacional de Política Cultural. 

Em anexo encontra-se o documento que foi feito a leitura pelas relatoras Marta Raquel Colabone e 

Maria do Socorro Sampaio Flores de 22 de setembro de 2014, destaca-se que Mileide – Maria do 

Socorro votou contra, pois segunda ela não foi considerado o relatório da forma escrita e lida por 

ela.  

“(inclusão do novo parágrafo): O Comitê gestor do sistema brasileiro de Museus – 
SBM atuará como Colegiado setorial do setor de museus e sua composição será 
estabelecido em legislação pertinente atual ou a que venha substitui-la”. 

 

Foram 33 participantes que estiveram presentes na hora da votação nominal em que Renata 

Sanches presidiu o processo de eleição: 19 (SIM); 10 (NÃO) e 04 ABSTENÇÕES, assim abaixo 

descrito nominalmente: 

1. Amilson Teixeira de Godoy (SIM) 

2. Angelo Oswaldo de Araújo Santos (SIM) 

3. Arthur Leandro de Moraes Maroja (NÃO) 

4. Bernardo Novais da Mata Machado (SIM) 

5. Carlos Roberto Ferreira Brandão (SIM) 

6. Carlos Eduardo dos Santos Espíndola (NÃO) 

7. Davy Alexandrisky (ABSTENÇÃO) 

8. Dulce Tâmara da Rocha Lamego da Silva (ABSTENÇÃO) 

9. Edna Maria da Costa e Silva (SIM) 

10. Edivaldo Machado Boaventura (SIM) 

11. Flávio Viana e Silva (NÃO) 

12. Gilberto Neves (SIM) 
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13. Isaac Wylliam Farias Loureiro (NÃO)  

14. Ivan Domingues (SIM) 

15. José Hilton Santos Almeida (SIM) 

16. Jéferson dos Santos Assunção (SIM) 

17. Juno Alexandre Vieira Carneiro (SIM) 

18. Letícia Miguel Teixeira (ABSTENÇÃO) 

19. Marcos Olender (NÃO) 

20. Maria do Socorro Sampaio Flores (NÃO) 

21. Maria Paula Amorim de Barros Lima (SIM) 

22. Maria Zaira Turchi (SIM) 

23. Mário Barbosa da Silva (NÃO) 

24. Marta Raquel Colabone (SIM) 

25. Marcos André Carvalho (SIM) 

26. Marcus Vieira Pedrini (SIM) 

27. Marcos Olender (NÃO) 

28. Renata Sanches (SIM) 

29. Rui Moreira dos Santos (NÃO) 

30. Renato da Silva Moura (ABSTENÇÃO) 

31. Rodrigo Aldeia Duarte (NÃO) 

32. Valderedo Gomes da Silva (SIM) 

33. Wanessa Queiroz de Souza Oliveira (SIM) 

Após a votação houve a pausa para o Coffee Break.  

Após a pausa o Secretário Geral do CNPC, Sr Bernardo Machado retorna a reunião para 

outras discussões. Neste momento será discutido o assunto o novo Marco Regulatório Marco 

regulatório das Organizações da Sociedade Civil e convida a participar da mesa o Sr Diego 

Scardone, representante da Secretaria Geral da Presidência da República. Davy Alexandrisky  
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destaca que as leis tem por objetivo atender as organizações que tem alguma relação contratual com 

o Governo. Daniel Castro da SCDC destaca que a lei especifica para a Cultura é a PRONAC e fica 

explicito que na fase do recurso não se pode enviar após, apenas explica que foi enviado. O Sr. 

Bernardo comunica a todos que qualquer dúvida se coloque na Consulta Pública na plataforma. 

Acesse o formulário disponível no site da Secretaria-Geral da Presidência da República: 

www.secretariageral.gov.br 

 

O Sr Diego Scardone apresenta-se e cumprimenta a todos. Será passado um vídeo produzido 

antes da aprovação da lei do Marco regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O vídeo 

explica os objetivos do Marco Regulatório, as parcerias e os interessados e destaca sobre a 

importância da Consulta Pública. Após o vídeo ele explica tudo o que foi feito no Marco 

Regulatório, explicando através de apresentação do Power point. O Sr Diego Scardone esclarece 

todos os pontos abordados na apresentação do Power point e informa que o material está publicado 

e que todos possam visualizar.  

Diego Scardone sobre a temática destaca que a agenda do MROSC não tem como objeto 

apenas o terceiro setor, mas todas as organizações e a sociedade civil. Aperfeiçoar o ambiente 

jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade civil e suas relações de parceria 

com o Estado: Valorização das OSCs; Transparência na aplicação dos recursos; Segurança jurídica; 

e Efetividade nas parcerias. 

Um Grupo de Trabalho interministerial – GT foi formado entre Nov. de 2011 a jun./2012 em 

que o relatório da Minuta ficou sendo um Projeto de Lei, sendo uma construção democrática e 

participativa  

http://www.secretariageral.gov.br/
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 Grupo de Trabalho Interministerial (Novembro de 2011 a junho de 2012): 

 

ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL  

1.Secretaria-Geral da Presidência da República  

2.Casa Civil da Presidência da República 

3.Controladoria-Geral da União  

4.Advocacia-Geral da União  

5.Ministério da Justiça  

6.Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  

7.Ministério da Fazenda  

 

Titulares   Suplentes  

1.ABONG  8.Instituto Ethos  

2.GIFE  9.APEMA  

3.CLAI-BRASIL  10.Cáritas Brasileira  

4.CEBRAF  11.Visão Mundial  

5.Fundação Esquel Brasil  12.INESC  

6.UNICAFES  13.ISA  

7.CONCRAB  14.FENAPAE  

Reuniões bilaterais com Ministérios de atuação finalística, oitiva de especialistas  

250 gestores públicos foram ouvidos e contribuíram com a proposta 

Diagnóstico: 

Insegurança jurídica 

 Ausência de lei específica 

 Interpretações distintas  

 Analogias indevidas com entes federados 

 Pouca ênfase no controle de resultados 

Estoque de prestação de contas 



 

 
 

Em que teve como agenda para solucionar uma agenda normativa

Insegurança institucional 

 Ausência de dados sistematizados

 Pouca capacitação 

 Planejamento insuficiente 

 Dificuldade de adaptação às normas e ao sistema (Siconv)

Em que teve como agenda para solucionar uma agenda 

A agenda normativa tem como ações: contratualização, sustentabilidade e certificação. 

Enquanto que a agenda de conhecimento tem ações: de capac

disseminação, e estudos e pesquisas.

O PL 168/2014 foi aprovado no Plenário em julho.

Retrato do setor  

associações sem fins lucrativos 
24.ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC

 

Em que teve como agenda para solucionar uma agenda normativa 

Insegurança institucional  

Ausência de dados sistematizados 

Planejamento insuficiente  

de adaptação às normas e ao sistema (Siconv) 

Em que teve como agenda para solucionar uma agenda de conhecimento.

A agenda normativa tem como ações: contratualização, sustentabilidade e certificação. 

Enquanto que a agenda de conhecimento tem ações: de capacitação e formação, comunicação e 

disseminação, e estudos e pesquisas. 

O PL 168/2014 foi aprovado no Plenário em julho. 
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itação e formação, comunicação e 

 290.692 - Fundações e 
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Áreas de atuação 

30,1% Defesa de direitos e interesses dos cidadãos 

28,5% Religiosas  

12,7% Cultura e recreação 

10,5% Assistência Social  

2,1 milhões de pessoas com carteira assinada, o que equivale a 4,9% dos trabalhadores 

brasileiros.  

A Lei 13.019/2014: 

Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não 
transferências de recursos financeiros, entre a Administração Pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de 
fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo de 
colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
e nº 9.790, de 23 de março de 1999. 

As três etapas fizeram parte do Processo de Regulamentação Colaborativa nas seguintes 

datas: 

 1º de agosto Publicação do DOU 

 1.º de novembro entrada em vigor 

 Implementação  

Esta lei trata exclusivamente do relacionamento entre a Administração Pública e as 

instituições sem fins lucrativos, não adentrando em outros aspectos relativos às referidas 

organizações da sociedade civil. De qualquer modo, em relação ao tema que aborda a referida lei é 

de fato um novo marco regulatório. 

Fundamentada nas conhecidas premissas da insegurança jurídica e da necessidade de 

reconhecimento da importância da participação social, o documento altera substancialmente o 

regime jurídico aplicável ao relacionamento dessa parceria. 

A começar pelo fato de que é lei nacional, ou seja, se aplica às parcerias nas três esferas de 

governo: federal, estadual e municipal. No regime anterior a esta lei, cada esfera governamental 

dispunha de legislação própria para tratar das regras aplicáveis a estas parcerias público-privadas. A 

lei, portanto, padroniza procedimentos no âmbito nacional, a longo prazo, facilitando a execução 
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destas parcerias. A curto prazo, no entanto, vale lembrar que todos os Estados e Municípios deverão 

se ajustar a esta nova legislação, e enquanto isto não ocorrer a tendência é que a insegurança 

jurídica fique um pouco pior. 

Um segundo ponto importante da nova lei é que ela extingue a figura dos convênios entre a 

Administração Pública e as entidades sem fins lucrativos. Embora historicamente utilizados para 

este fim a partir do Decreto n.º 93.872/86, os convênios foram criados com finalidade de 

descentralização administrativa entre entes públicos e, portanto, suas regras nunca se amoldaram à 

relação de parceria entre entes públicos e organizações particulares. Vem em boa medida, portanto, 

como já havia defendido em trabalho anterior, a extinção do convênio para estes fins. 

Os convênios, portanto, foram substituídos por duas novas figuras de relacionamento da 

Administração Pública com as instituições sem fins lucrativos para a consecução de finalidades de 

interesse público em regime de mútua cooperação: a) o Termo de Colaboração, quando a proposta 

de parceria seja oriunda do Poder Público; e b) o Termo de Fomento, quando a proposta de parceria 

seja oriunda das organizações da sociedade civil, por meio de Procedimento de Manifestação de 

Interesse Social que tramitará perante a Administração Pública para verificação da conveniência e 

oportunidade de instauração de chamamento público para a sua execução. Ambos os Termos, de 

Colaboração e de Fomento, deverão ser precedidos de procedimento de chamamento público, que 

consiste em edital de convocação das organizações da sociedade civil interessadas em apresentar as 

suas propostas de trabalho para o objeto do edital. A finalidade do chamamento público é a seleção 

da proposta cuja execução seja considerada a mais eficaz pela Administração Pública de acordo 

com os critérios definidos objetivamente pelo edital. A partir desta lei, entre outros requisitos, só 

poderá participar do chamamento público em qualquer esfera governamental a instituição que 

comprove no mínimo três anos de existência, experiência prévia na realização do objeto da parceria 

e capacidade técnica e operacional para a sua execução. 

Vale ressaltar que a nova lei não exige qualquer tipo de certificação prévia para que a 

entidade possa firmar Termos de Colaboração ou Fomento; basta ser organização da sociedade 

civil, nos termos da lei, cumprir os demais requisitos de participação nela previstos, participar do 

chamamento público e ser a instituição selecionada. Mas para isto precisará passar pelo 

procedimento de chamamento público e cumprir outras etapas burocráticas previstas em lei. 

Como toda lei, esta também apresenta aspectos negativos e positivos. Como aspectos 

negativos pode-se citar: a) a grande preocupação da lei em criar procedimentos burocráticos que 
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poderiam ser minimizados; b) no âmbito da prestação de contas, a manutenção do foco no controle 

formal ao invés do controle de resultados, embora este também tenha sido contemplado; c) o total 

desprestígio às certificações e qualificações já existentes, especialmente a Lei das OSCIPs; d) a 

sobreposição e possível conflito com a Lei das OSCIPs, que não foi revogada; e e) a outorga de 

desnecessários poderes de ingerência à Administração Pública sobre as atividades das instituições 

em determinadas situações. Do ponto de vista positivo, destacam-se: a) a previsão de capacitação 

dos gestores públicos e demais atores sobre o tema das parcerias; b) a criação de ferramentas de 

transparência e controle das parcerias firmadas, tanto para o Poder Público quanto para as 

organizações da sociedade civil; c) a possibilidade de criação do Conselho Nacional de Fomento e 

Colaboração no âmbito federal, órgão de apoio para o tema; d) a previsão de possibilidade de 

atuação das organizações em rede na execução dos Termos; e) a possibilidade de remuneração, pela 

organização, da equipe de trabalho vinculada ao Termo; e f) a possibilidade de pagamento de 

despesas indiretas com o recurso do Termo, limitado a 15% do valor total da parceria. 

Os Convênios são repasses de recursos. Para uniformizar processos que tem abrangência 

nacional, com instrumentos jurídicos próprios, com novas diretrizes e princípios em que há a 

atuação da Rede. O chamamento público é obrigatório. A remuneração da equipe de trabalho, com 

todos os encargos sociais incluídos. E a remuneração de custos indiretos (despesas administrativas) 

limitada a 15% do valor total. 

Há a contrapartida facultativa de bens e serviços, monitoramento e avaliação. A prestação de 

contas simplificada para valores abaixo de R$ 600.000,00. O Conselho Nacional de Fomento e 

Colaboração vai divulgar boas práticas, propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento. 

Fazer capacitação para gestores públicos, Conselheiros e a sociedade civil organizada. 

A manifestação de Interesse Social com elaboração de propostas de chamamento público 

pelas próprias OSCs, movimentos sociais e interessados. A comunicação pública para divulgação 

em meios públicos de comunicação, campanhas e programação desenvolvidas pelas OSCs. 

Fases dos Termos de Fomento e Colaboração 

Fase Preparatória: 

1. A Administração Pública deverá prover a capacitação de pessoal, e os recursos materiais e 

tecnológicos necessários para assegurar a sua capacidade de acompanhamento das parcerias 

(art. 8°, parágrafo único) 
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2. Detalhamento dos elementos principais do plano de trabalho: diagnóstico da realidade; 

descrição das metas; formas de avaliação, entre outros (art.22) 

3. Busca pela padronização de: objetivos; metas; métodos; custos; plano de trabalho; 

indicadores de avaliação de resultados (art. 23) 

4. Criação do Procedimento de Manifestação de Interesse Social para elaboração de propostas 

de chamamento público por OSCs, movimentos sociais e interessados. 

Procedimento de Manifestação de Interesse Social (art.19)  

I – identificação do subscritor da proposta; 

II – indicação do interesse público envolvido;  

III – diagnóstico da situação, e, quando possível, indicação da viabilidade, dos custos,  

benefícios e prazos de execução da ação pretendida 

Fase de Execução: 

10. Inserção de novos princípios e  diretrizes, com destaque para o princípio da legitimidade e 

priorização do controle de resultados (art.5° e art. 6°) 

11. Regulação do pagamento da equipe do projeto: indicação das condições para pagamento da 

equipe de trabalho da organização, inclusive os encargos sociais com possibilidade de rateio 

(art. 46, I) 

12. Custos indiretos administrativos, diárias e outros itens: definição do limite de 15% e 

condições para o pagamento com possibilidade de rateio (internet; transporte; aluguel; telefone; 

assessoria jurídica e contábil - art. 45, art. 47)  

13. Contrapartida facultativa em bens e serviços, vedada a financeira (art.35, §1°)  

14. Atuação em rede: Delineamento das categorias e obrigações da “organização celebrante” e 

das “organizações executantes e não celebrantes” (art.25)  

Fase de Monitoramento e Avaliação: 

15. Comissão de Monitoramento e Avaliação (art. 2º, XI; art. 35, §6º; art. 66, parágrafo único, 

II) 

16. Pesquisa junto aos beneficiários finais para apoiar o controle de resultados e verificar a 

efetividade da parceria (art. 58, §2º) 
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17. Autoriza criação do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração. Composição paritária 

para divulgar boas práticas e de propor e apoiar políticas e ações voltadas ao fortalecimento das 

relações de fomento e de colaboração previstas nesta Lei (art.15). 

18. Acompanhamento e gestão por plataforma eletrônica: prevê-se que todas as etapas da 

parceria, desde a seleção até a prestação de contas, deverão ser registradas em plataforma 

eletrônica. (art.65, art.68 e art. 69,§6º) 

19. Possibilita integração de estados e munincípios ao SICONV perante autorização da União. 

(art. 81)  

Fase de Prestação de contas: 

20. Estratificação da prestação de contas, com previsão para regras diferenciadas para parcerias 

de menor valor (art. 63, §3°): 

21. Sistema de análise e prazos para a prestação de contas 

 Até 90 dias para prestação de contas pela OSC. Prazo menor pode ser estipulado em razão 

da complexidade do objeto (art.69) 

 Previsão de 45 dias para solução de diligências, prorrogável por igual período (art.70) 

 Prazo de 90 a 150 dias para análise pela Administração Pública (art.71) que poderá: 

São 90 (noventa) dias para regulamentação em que todas as organizações estão tendo 

oportunidade de participação. Destacou sobre as fases de planejamento, seleção, execução, 

monitoramento, avaliação e prestação de contas em que se busca a padronização das ações do 

processo. O Universo de OSCs é delimitado, independente da titulação. Ter exigência de 03 (três) 

anos de existência e experiência prévia que tenha na LDO. E ainda possibilita a integração de 

Estados e Municípios ao SICONV perante a autorização da União. 

As regras de transição para as parcerias existentes no momento da entrada em vigor da lei 

n.º 13.019/2014 permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem 

prejuízo da aplicação subsidiária da lei, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do 

alcance do objetivo da parceria. 

As regras da lei n.º 13.019/2014 não serão aplicadas no caso de prorrogação da parceria 

exceto se a prorrogação ocorrer de ofício em razão de atraso na liberação de recursos por parte da 

Administração Pública. 
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Nas parcerias por prazo indeterminado, a Administração Pública, promoverá, em prazo não 

superior a 01 (um) ano, sob pena de responsabilização, a repactuação para adaptação de seus termos 

Lei n.º 13.019/2014 ou a rescisão de parceria. 

O Sr Diego Scardone esclarece também as dúvidas e complementa as informações 

destacando que a lei reconhece como sujeito autônomo e não como mero servidores de serviços e 

que a legislação aprovada é para a sociedade civil. Agradece a oportunidade e encerra sua fala. O Sr 

Bernardo Machado retoma para as discussões fazendo as inscrições para quem deseja falar. Há 

várias discussões, conflitos relacionados à transformação de Museus em Colegiado Setorial. O Sr 

Bernardo Machado encerra a reunião às 18h, ficando combinado que o segundo dia a reunião se 

iniciaria às 09h30.  

O Secretário Geral do CNPC, Sr Bernardo Machado inicia a reunião do dia 24 de setembro 

fazendo uma síntese do que foi dito no dia anterior. Ele pede atenção para voltar uma fala que foi 

dita na reunião anterior, que o Conselho CNPC foi comparado a uma Instituição Medieval, mas o 

Secretário comenta que se fosse para equiparar o CNPC a um evento histórico, seria para ele a 

Revolução Francesa em dois sentidos que surge a história do cidadão e o súdito com deveres, porém 

sem nenhum direito. Assim, como o monarca substitui a República, tendo direitos e deveres. O 

Secretário fala que esse processo constituinte tem fundamento constitucional em que o art. 1º da 

Constituição Federal de 1988 diz que todo poder é exercido pelo povo que o fez. Com a aprovação 

da Emenda 71 que introduz como mecanismo de participação aos Conselhos e as Conferências de 

Cultura. Ele comenta também que a Cultura está à frente e legitimada não só com o art. 1º e o 216A. 

O Secretário Sr Bernardo Machado antes de colocar aberta sessão para debate deseja fazer alguns 

informes.  

O Sr. David Alexandrisky retorna ao assunto discutido no dia anterior sobre o Comitê 

Gestor de Museus do IBRAM, acolhendo o representante do IBRAM, sendo importante 

compreender que a história foi mal encaminhada na escolha da aprovação de ontem. A lógica que 

preside a este comitê atende aos interesses do IBRAM. O Sr. Bernardo, porém retrata que não vai 

entrar no mérito da questão e considera que ontem foi o marco histórico. 

A Sr ª Maria do Socorro Sampaio Flores pede a palavra, comentando sobre a introdução 

feita pelo Secretário Sr Bernardo Machado na fala do Presidente do IBRAM. Pede que toda a sua 

fala conste em Ata na íntegra, diz também ter votado NÃO, pois a votação não foi de acordo com o 
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que foi relatado, entende-se por ela que houve desconsideração pela parte dos que compõem a 

mesa.  

Arthur considera que está numa instância de dialogo e que indaga o que é sociedade e qual 

sua forma de participação. 

O Sr Marcos Olender também pede que seja transcrito em Ata em que ter memória para 

reflexão se faz importante, considera também que a reunião anterior desfavoreceu a área de Museus.  

O Sr. Flávio Viana e Silva também concorda com a fala da Sr ª Maria do Socorro (Mileide) 

e deseja também que tudo esteja transcrito em Ata. E destaca ainda que “não adianta chorar pelo 

leite derramado”. Não tem garantia nenhuma que o Museu tenha ganhado com as falas de ontem. 

Em que a condução das falas do dia 23/09 pela mesa pelo Sr. Bernardo e considera que o trabalho 

ficou desacreditado. E que o Sr. Angelo deveria ter aceitado conversar no dia de ontem (23/09). 

Assim, o Sr. Brandão pediu uma questão de ordem para saber o que estava sendo votado. 

O Secretário Sr Bernardo Machado organiza a reunião com inscrições. Ele faz um informe 

sobre o Decreto nº 5520 de 24 de agosto de 2005 que foi falado na reunião anterior pela Ministra Srª 

Marta Suplicy. Após as discussões sobre alteração do Decreto, o Sr Bernardo passa para próxima 

pauta, que é a criação do GT sobre o Processo Eleitoral de renovação do CNPC.  

O Sr Arthur Leandro pede que haja dentro do Grupo de Trabalho um dos membros do 

Colegiado de Culturas Afro Brasileiras para que possa acompanhar e participar das decisões. A 

Coordenadora Geral do CNPC, Magali Guedes de Magela Moura informa que será preciso marcar 

uma reunião presencial para daqui a 20 dias, levando em consideração a publicação de portaria do 

grupo de trabalho e crê que até novembro esteja concluída.  

Rodrigo do Arquivo questiona se caso não for aprovado nos termos ali discutidos se não terá 

eleição para o próximo ano. O Sr. Bernardo destaca que fica mais próxima e reitera que há consenso 

do GT. E Davy considera que seja feita publicamente. E Rodrigo retoma a fala sobre o formato do 

GT, se vai ser por telepresença, se vai discutir o processo, se presencialmente, e que ainda foi feita 

uma rodada em todos os colegiados pautado com discussões. O Sr. Bernardo diz que não tem um 

cronograma fixado. 

Isaac é contra a prorrogação do mandato, se o que os Colegiados colocaram vai ser posto na 

reunião aqui realizada para que cada segmento não leve seu ponto de vista, e se deve apresentar sete 

nomes que no dia de ontem 23/09 foram sugeridos, tendo assim mais celeridade neste processo. 
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Assim, foi acatado por todos e são apresentados agora os nomes que foram sugeridos na 

reunião anterior, sendo eles: Titular Sr. Davy Alexandrisky, suplente Sr. Flávio Viana e Silva; 

titular Srª Maria do Socorro Sampaio Flores e suplente, Sr. Valderedo Gomes da Silva; Titular Sr. 

Arthur Leandro Moraes Maroja e suplente Srª Edna Maria da Costa e Silva; Titular Sr. Rodrigo 

Aldeia Duarte e suplente Sr. Marcos Olender. Aprovada a participação dos membros.  

O Sr. Brandão comentou que havia perguntado se poderia ter participado da reunião e 

falaram a ele que não e assim diz que o Museu não é chapa branca. E Rodrigo considera que os 

Museus está dentro deste debate. 

A próxima pauta são as moções (duas) e recomendações (seis) para aprovação que seguirão 

em anexo e que está tópico J. A primeira moção é da área de design em que o Sr. Bernardo não 

percebe a necessidade de discussão devido não haver ninguém da área de Design presente. Em 

votação foi aprovada.  

A segunda moção assinada pelo ex-Secretário geral para apoio ao Decreto a participação 

social. Observou-se que está tendo uma mobilização social e os Conselhos estão se mobilizando e 

continua o Sr. Bernardo destacando que esta Moção possa ir até a Câmara dos Deputados. O Sr. 

Mário diz acompanhar pelos noticiários da Câmara dos Deputados e ficou o voto por urgência em 

que não haveria debate e levado a Plenária. Considera assim, que a mobilização social é um 

processo importantíssimo para o país. Em votação foi aprovado por unanimidade. 

A próxima é uma Recomendação sobre a desapropriação da Maré apresentada pelo Sr. Davi 

e Brandão considera importante e convida todos que conheçam este projeto da luta por ocupação. O 

Museu é uma reconstituição das palafitas, é emblemático, é um Museu vivo, sendo construído pelos 

moradores locais. A dúvida é apenas se recomenda a desapropriação ou se o MinC junto com os 

próprios moradores procurem uma solução melhor sendo possível o trabalho que estão realizando. 

Davy quer aproveitar a fala da Ministra para poder se organizar para resolver sobre o Museu da 

Maré e solicita a mesa que seja transcrita integralmente a fala do Brandão sobre a historicidade da 

Maré. Amilson considera que se deva buscar uma alternativa. Davy salienta que receberam carta de 

despejo com valor de pagamento. Dulce salienta que historicamente para os proprietários será 

resolvido a situação em que o terreno não valia nada. Rodrigo expõe que a expressão correta é 

desapropriação e não a compra do terreno, conforme disposto na fala de ontem da Ministra. Letícia 

do Ministério das Cidades reiterou que para se encontrar uma solução seria melhor a desapropriação 

com uma redação mais ampla. Davy considera que o Conselho é político, somente está fazendo uma 
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recomendação apenas em que são Conselheiros. Dulce considera que é político, com uma ação 

cultural e social, reconhecendo o valor. Rodrigo considera esta questão sendo de urgência. O Sr. 

Bernardo assim infere com a proposta que seja feita uma nova redação com inclusão de 

permanência. Letícia considera que se coloque desapropriação ou outra ação que contemple mais 

textos. O Sr. Bernardo expõe que a desapropriação é um dos instrumentos de proteção do 

patrimônio e que a recomendação tem um sentido prático. Letícia assim questiona sobre a questão 

dos prazos e o Sr. Bernardo considera que o Estado/Governo e o MinC terá que rever esta questão 

com os prazos. Em votação foi aprovado por unanimidade com alterações. 

A próxima Recomendação foi do Patrimônio Imaterial sobre o Terreiro de Candomblé Santa 

Bárbara do Sr. Arthur para aceleração do processo e registro. O Sr. Bernardo sugere alteração dos 

verbos ‘agilizar’ ao invés de ‘instaurar’. Em votação foi aprovado por unanimidade com alterações. 

A Recomendação de exoneração do Sr. Carlos Amorim em que Arthur relatou que recebeu 

descaso do representante do IPHAN na Bahia sobre as comunidades afrodescendentes, 

considerando assim racismo institucional. O Sr. Bernardo considera que tenha alteração no texto. 

Arthur destaca a importância da continuidade sobre os terreiros da Bahia que estão sendo tombados, 

sendo Patrimônio Material, registrado e imaterial. Amilson acha que pode ter sido por falta de 

recurso ou falta de vontade política. Arthur destacou que pediu explicações, mas não houve resposta 

nenhuma e realmente foi descaso. Dulce destaca que há especulações imobiliárias sendo uma 

questão séria que deverá ser revista e atentar para este processo e considera estranho pedir 

‘exoneração’ neste Colegiado e que a denúncia é mais importante. Flávio destaca que deve ser 

levado em consideração, o Fórum realizado em Natal/RN sobre as denúncias recebidas do 

Colegiado Adro. Arthur pontua que o que se quer é que o povo de Salvador/Ba tenha um pessoal 

que tenha dialogo em que o Sr. Carlos Amorim se fechou sem comunicação para com os demais e 

solicita que a Ministra saiba destes ocorridos. Mário considera fundamental citar o Fórum de 

Natal/RN. O Sr. Bernardo diz que no texto já está escrito. Gilberto Neves considera que se exige a 

exoneração ao IPHAN e a Ministra com a recomendação baseando-se nas Leis e no Estatuto. Por 

fim, o Sr. Bernardo fala sobre o acréscimo na exposição de motivos sobre a exoneração. Em 

votação foi aprovado com alterações e uma abstenção da Sra. Marta Colabore. 

Foi feita uma parada para o almoço em que retornaram com as recomendações no período da 

tarde. O Secretário Geral do CNPC, Sr Bernardo Machado iniciando a reunião no período da tarde 

retornando ao assunto anterior. Neste momento o Secretário faz a leitura de mais 3 recomendações 
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que não haviam redigidas anteriormente. Alguns membros fazem intervenções para alterações de 

alguns pontos. As recomendações foram aprovadas: Recomendação dos Correios para rever o Edital 

do Circo e para defesa Flávio solicita o retorno da área do Circo para se inscrever no Edital que é 

anual, foi solicitado apenas alteração no tempo verbal para Editais ao invés de Edital – aprovado 

por unanimidade; a Recomendação sobre a nomenclatura ‘circo’, ‘dança’ e ‘teatro’ evitando ‘artes 

cênicas’ e Amilson defende o desmembramento destas áreas e considera que seja feita uma moção, 

Brandão considera que coloque a palavra ‘Reiterando os termos da Moção’, Rui pede para reforçar 

a Ópera como especificidade e assim o Sr. Bernardo destaca que seja incluído a ‘opera’ no texto, e 

assim foi aprovada por unanimidade; e por último a Recomendação ao MinC sobre o processo 

eleitoral em que Flávio defende que para o 1.º trimestre seja alterado para 1.º semestre, foi aprovada 

por unanimidade. 

Informou-se que o Edital da Copa para os Conselheiros do que foi realizado e será enviado 

via email. Neste momento o Sr. Bernardo Machado apresenta o Sr. Marcos Avelar, Coordenador 

Geral da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração que irá apresentar 

informações sobre o Fundo Nacional de Cultura sobre a aplicação dos Recursos orçamentários de 

2003 a 2013 em Power point e irá explicar todos os pontos e objetivos do Fundo Nacional de 

Cultura.  

O Sr Bernardo Machado também apresenta a Sr ª Teresa Cristina Rocha da Secretaria de 

Fomento e Incentivo à Cultura que estará à disposição de todos para qualquer questionamento. O Sr 

Marcos Avelar, segue com a apresentação explicando e expondo os investimentos. Alguns membros 

procuram esclarecimentos, de acordo com o que o Sr Marcos Avelar vai apresentando, surgem 

questionamentos e ele segue respondendo a todos. Esta apresentação irá constar em anexo.  

O Sr. Marcos Avelar expõe que a Lei nº 8.313, de 23/12/1991 (Lei Rouanet) tem a  

Instituição do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC com a finalidade de promover e 

estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos 

humanos e conteúdos locais (art1º, inciso II). 

 Art. 4º - Criação do FNC - com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos 

culturais compatíveis com as finalidades do PRONAC e de: 

I – estimular a distribuição regional equitativa dos recursos a serem aplicados na execução 

de projetos culturais e artísticos; 



 

 
 

II – favorecer a visão interestadual, estimulando projetos que explorem propostas culturais 

conjuntas, de enfoque regional; 

(...) V – favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos 

interesses da coletividade, aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de atendimentos às 

demandas culturais existentes, o caráter multiplicador dos projetos através de seus aspectos sócio

culturais e a priorização de projetos em áreas artísticas e culturais com meno

desenvolvimento com recursos próprios.

FNC no Orçamento de Investimentos da Cultura

Série Histórica da Distribuição Percentual Regional dos Recursos FNC
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favorecer a visão interestadual, estimulando projetos que explorem propostas culturais 

favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos 

ade, aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de atendimentos às 

demandas culturais existentes, o caráter multiplicador dos projetos através de seus aspectos sócio

culturais e a priorização de projetos em áreas artísticas e culturais com menos possibilidade de 

desenvolvimento com recursos próprios. 

FNC no Orçamento de Investimentos da Cultura - Período de 2003 a 2013

 

Série Histórica da Distribuição Percentual Regional dos Recursos FNC
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Série Histórica da Distribuição Percentual Regional dos Recursos FNC - Período 2003-13 
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Distribuição Regional dos Recursos Atualizados FNC - Período 2003

Distribuição dos Recursos Orçamentários do FNC  - Acumulados de 2003 a 2013
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Período 2003-13 

 

Acumulados de 2003 a 2013 

 



 

 
 

Distribuição dos Recursos Orçamentários do FNC sem o FSA

2013 

 

E faz o Sr. Marcos Avelar a seguinte 

a) Desde 2009 a região sudeste tem elevado substancialmente sua participação nos recursos 

do FNC, girando entre 40 me 50% do total dos recursos.

b) Em termos acumulados, durante o período em análise, a região sudeste obteve uma 

parcela de 37,6% dos recursos do FNC.

c) Excluindo-se os recursos do FNC não regionalizados, a região sudeste obteve 

aproximadamente metade dos recursos do FNC, em termos agregados, durante o período de 2003 a 

2013. 

d) Os dados demonstram a não existência, no período em

regionalização dirigida a uma distribuição mais equitativa dos recursos orçamentários do FNC.

e) As variações nos recursos do FSA não explicam de forma satisfatória as variações dos 

recursos não regionalizados do FNC.
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Distribuição dos Recursos Orçamentários do FNC sem o FSA - Acumulados de 2003 a 

E faz o Sr. Marcos Avelar a seguinte Análise Quantitativa: 

Desde 2009 a região sudeste tem elevado substancialmente sua participação nos recursos 

do FNC, girando entre 40 me 50% do total dos recursos. 

Em termos acumulados, durante o período em análise, a região sudeste obteve uma 

6% dos recursos do FNC. 

se os recursos do FNC não regionalizados, a região sudeste obteve 

aproximadamente metade dos recursos do FNC, em termos agregados, durante o período de 2003 a 

Os dados demonstram a não existência, no período em análise, de uma política de 

regionalização dirigida a uma distribuição mais equitativa dos recursos orçamentários do FNC.

As variações nos recursos do FSA não explicam de forma satisfatória as variações dos 

recursos não regionalizados do FNC. 
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Acumulados de 2003 a 

 

Desde 2009 a região sudeste tem elevado substancialmente sua participação nos recursos 

Em termos acumulados, durante o período em análise, a região sudeste obteve uma 

se os recursos do FNC não regionalizados, a região sudeste obteve 

aproximadamente metade dos recursos do FNC, em termos agregados, durante o período de 2003 a 

análise, de uma política de 

regionalização dirigida a uma distribuição mais equitativa dos recursos orçamentários do FNC. 

As variações nos recursos do FSA não explicam de forma satisfatória as variações dos 



 

 
 

Investimentos Acumulados do FNC

Investimentos Acumulados do FNC por Unidade Executora de 2003 a 2013

Corresponde à unidade organizacional responsável pela execução da ação orçamentária, 

ainda que tenham repassado os recursos pa

operacionais. 
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mentos Acumulados do FNC 2003 a 2013 - Programa / Objetivo

Investimentos Acumulados do FNC por Unidade Executora de 2003 a 2013

Corresponde à unidade organizacional responsável pela execução da ação orçamentária, 

ainda que tenham repassado os recursos para outros órgãos executarem as respectivas atividades 
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Programa / Objetivo 

 

Investimentos Acumulados do FNC por Unidade Executora de 2003 a 2013 

Corresponde à unidade organizacional responsável pela execução da ação orçamentária, 

ra outros órgãos executarem as respectivas atividades 
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Modelo de Regionalização Proposto - Princípios (PPA 2012-2015) 

I - a garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, regionais, étnico-

raciais e de gênero; 

II - a ampliação da participação social; 

III - a promoção da sustentabilidade ambiental; 

IV - a valorização da diversidade cultural e da identidade nacional; 

V - a excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços à sociedade; 

VI - a garantia da soberania nacional; 

VII - o aumento da eficiência dos gastos públicos; 

VIII - o crescimento econômico sustentável; e 

IX - o estímulo e a valorização da educação, da ciência e da tecnologia. 

Modelo de Regionalização Proposto – Riscos 

● Institucionais - Ex: mudança de governo 

● Econômicos - Ex: Falta avaliação de custos de implementação e manutenção da política 

● Administrativos - Ex: tempo para elaboração de projetos, emissão de pareceres, aprovação 

de leis, etc. 

Estratégia para Atenuação dos Riscos 

Capacitação cultural institucional - 

Melhorar a implementação de projetos culturais em nível regional, territorial e local, 

considerando a carência de recursos técnicos de Estados e Municípios 
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Critérios Operacionais 

Critério misto (quantitativo + qualitativo) 

- Populacional + IDH 

Ou seja, quanto maior a população e menor o IDH maior será a pontuação 

Explica Marcos Avelar que o Fundo Setorial do Audio Visual está dedicado na cadeia 

produtiva da própria área. Amilson Godoi indaga aonde está a área de Música e Marcos Avelar 

responde que está ligada a área de Artes. 

Tereza Cristina Rocha – Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura/MinC destaca que a 

subdivisão não é por área e segmento e sim por programas do Ministério.  

Edna pergunta onde está o Patrimônio Imaterial e Marcos Avelar destaca que está no Brasil 

Patrimônio Cultural. 

Tereza Cristina Rocha – Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura/MinC destacou ainda 

que a Comissão do Fundo é definida por Decreto e que alguns problemas são de ordem operacional. 

Dulce Aqui salienta que é prioridade do Governo a área de Tecnologia e ciência. Assim, o 

Sr. Bernardo agradece a presença do Sr. Marcos Avelar e diz que vai auxiliar para traçar as 

diretrizes para o ano de 2015. 

Assim, após esta exposição o Sr. Frederico Barbosa do IPEA apresenta o Sistema de 

Indicadores de Percepção-Cultura 2014 – As práticas culturais dos brasileiros sendo feita pesquisa 

pedida pelo SPC. Na pesquisa não foi perguntado porque não vai no teatro ou espetáculo de dança. 

Este dialogo foi feito com base nos seguintes documentos: 

1) Economia e política cultural – acesso, emprego e financiamento, Cadernos de Políticas 

Culturais, Volume I, PNC, IPEA-MINC, Brasília, 2007  

2) Política Cultural no Brasil, 2002-2006: acompanhamento e análise Volume II, PNC, 

IPEA-MINC, Brasília, 2007. 

3) Cultura Viva – avaliação do programa arte educação e cidadania, IPEA, Brasília, 2010. 

4) Indicador de desenvolvimento da Economia da Cultura, IPEA, Brasília, 2010. 

5) Pontos de Cultura – olhares sobre o Programa Cultura Viva, IPEA, Brasília, 2010.  

6) Políticas Públicas Culturais – a voz dos gestores. IPEA, Brasília, 2011. 
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7) Cultura Viva – as práticas de pontos e pontões, IPEA, Brasília, 2011. 

8) As políticas públicas e suas narrativas – o estranho caso entre o Mais Cultura e o Sistema 

Nacional de Cultura – IPEA, Brasília, 2011. 

9) Sistema de Informações de Percepção Social, Cultura, Brasília, 2011. 

10) Encontros com o futuro: prospecções do campo museal brasileiro no início do século 

XXI. MinC/IBRAM, Brasília, 2014 

11) Linhas gerais de um planejamento participativo para o programa Cultura Viva, IPEA, 

Brasília, 2014. 

Alguns dos dados em gráficos estão a seguir dispostos: 

Tempo livre 

 

Ler jornais, livros e revistas 

 

 

12,6

52,5

23,4

11,0

0,6

Não tenho tempo livre Tenho pouco tempo livre

Tenho tempo livre Tenho muito tempo livre

Não sabe ou prefere não responder

24,7 

24,0 

6,1 
7,7 

2,4 

1,4 

32,7 

0,9 

Todos os dias Uma vez por semana

Uma vez a cada 15 dias dias Uma vez por mês

Uma vez por ano Menos que uma vez por ano por ano

Nunca NS/NR
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Teatro 

 

Dança 

 

 

 

 

6,7 
9,9 

82,1 

1,3 

Pelo menos uma vez por mês Pouco Nunca NS/NR

7,1 
7,3 3,0 

81,3 

Pelo menos uma vez por mês Uma vez por ano

Menos que uma vez por ano Nunca



32 
 

24.ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC 
 Setembro/2014 

 
 

Música 

 

Circo 

 

 

 

 

13,8 

9,6 

3,0 

72,2 

1,4 

Pelo menso uma vez por mês Uma vez por ano

Menos que uma vez por ano Nunca

NS/NR

14,1 

5,9 

78,8 

1,2 

Pelo menos uma vez no ano Menos que uma vez por ano Nunca NS/NR



33 
 

24.ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC 
 Setembro/2014 

 
 

Cinema 

 

 

Museus 

  

 

 

7,5 

17,1 

8,9 

3,3 

62,2 

Pelo menos uma vez a cada 15 dias Uma vez por mês

Uma vez por ano Menos que uma vez por ano

Nunca

12,0 3,4 

83,4 

1,3 

Pelo menos uma vez por ano Menos que uma vez por ano Nunca NS/NR
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Centros culturais 

 

 

Percepção sobre a própria leitura 

 

 

 

 

9,3 
7,1 4,0 

78,3 

1,4 

Pelo menos a cada mês Uma vez por ano Menos que uma vez por ano Nunca NS/NR

35,35

28,43

16,59

11,29

7,35

0,60 0,39

Nunca lê Pouco Raramente lê Muito Tanto quanto outras pessoas Não Respondeu Não Sabe
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Acesso aos livros 

 

 

Livros comprados no último ano 

 

 

 

 

 

Resposta %

Emprestados de amigos, parentes, pessoas conhecidas 38,88

Compra em livrarias 18,69

Dados por amigos, parentes, pessoas conhecidas 18,45

Emprestados de bibliotecas 12,51

Não consegue 4,10

Baixa de graça (download gratuito) da internet 3,19

Não Respondeu 1,99

Compra na internet 1,35

Não Sabe 0,84

Total¹ 100

57,93 
15,42 

9,00 

11,86 

4,22 1,58 

Nenhum

Um livro

Dois livros

De 3 a 5 livros

De 6 a 10 livros

Mais de 10 livros 
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Livros lidos no último ano 

 

 

Livros lidos no último ano 

 

 

 

18,73 

19,61 

18,38 

26,05 

11,27 

5,96 

Nenhum

Um livro

Dois livros

De 3 a 5 livros

De 6 a 10 livros

Mais de 10 livros 

3,69 

4,54 

Leitura per capta total Leitura per capta leitores habituais
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Geração 

 

 

Renda pessoal 

 

 

 

 

12,10 8,47 7,69 10,83 7,11 4,52 

31,45 36,27 39,64 
27,71 

27,73 28,25 

56,45 55,25 52,66 
61,46 65,17 67,23 

16 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 59 anos 60 anos ou mais

Em 4 ou mais atividades Em 2 ou 3 atividades Apenas em 1 atividade

3,45 
9,09 6,45 5,16 6,35 5,53 9,35 

22,08 
16,39 

23,56 

27,27 29,03 29,37 29,70 31,34 
34,58 

36,36 
37,82 

72,99 
63,64 64,52 65,48 63,96 63,13 

56,07 

41,56 45,80 

Sem
rendimento

Até ¼ salário
mínimo

Mais de ¼ até
½ salário
mínimo

Mais de ½
até 1 salário

mínimo

Mais de 1 até
2 salários
mínimos

Mais de 2 até
3 salários
mínimos

Mais de 3 até
5 salários
mínimos

Mais de 5
salários
mínimos

Sem
declaração

Em 4 ou mais atividades Em 2 ou 3 atividades Apenas em 1 atividade



38 
 

24.ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC 
 Setembro/2014 

 
 

Escolaridade 

 

 

 

Priscila Barros expõe que trazer estes dados para o Colegiado e explicá-los o que ele 

representa é fundamental. Jefferson Assunção destaca que é um tipo de pesquisa que ajuda nos 

últimos tempos nas formas de medir. Juno destaca que o MinC tem o SNIC que utiliza os dados do 

sistema, sendo fontes. 

Assim, Frederico considera fundamental aprofundar as reflexões em que o SNIC não 

conhece bem. Usa dados do IBGE, PNAD, recortes, acompanhar o mercado de trabalho da cultura e 

consegue acompanhar alguns segmentos da cultura, por exemplo, a dinâmica do circo e do teatro. 

Tem que se saber usar o IDH, tem que fazer sentido a pesquisa. 

Bernardo questiona sobre a ansiedade pelo dado qualitativo. Qual a razão de ser otimista 

com 20% ao invés de 80% e reflete sobre a importância então destes 20%. Em que Frederico 

destaca que ao olhar para a diversidade demonstra-se o que se tem. Dados quantitativos e 

qualitativos são parecidos e que se deve saber utilizar estes resultados. O conhecimento formal 

como indicador para quebrar barreiras em que ajuda para alguma orientação. 

12,50 
5,24 7,14 9,20 5,92 

23,21 

7,95 

25,00 

18,75 
24,35 

30,00 
31,60 

30,09 

37,50 

45,03 

46,43 

68,75 70,42 
62,86 59,20 

63,98 

39,29 
47,02 

28,57 

Analfabeto ou sem
instrução

Ensino Fundamental
Incompleto

Ensino Fundamental
Completo

Ensino Médio
Incompleto

Ensino Médio
Completo

Ensino Superior
Incompleto

Ensino Superior
Completo

Pós-Graduação,
Mestrado ou
Doutorado

Em 4 ou mais atividades Em 2 ou 3 atividades Apenas em 1 atividade



39 
 

24.ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC 
 Setembro/2014 

 
 

Dulce menciona para Frederico que ele parece ser apaixonado por números, mas precisa de 

divulgar estes dados para se pensar. Após o Conselheiro do teatro entregou a Carta de Florianopolis 

que foi entregue a todos participantes e o Sr. Bernardo ficou de dar encaminhamento. 

Palmares convidou para a Reunião que irá se realizar em 20 de novembro. Mileide convida 

para 09 de outubro na sala de vídeo conferencia que terá a discussão dos 09 Estados nordestinos 

sobre as eleições e a prestação de conta, e destaca que dia 23/09 foi a posse do Executivo do Plano 

Nacional do Livro e Leitura. Marta deixará as pesquisas realizadas em um site de repositório de 

pesquisa.  

Flávio reitera sobre o VI Encontro de Palhaços com espetáculos, cortes, circo volante em 

Mariana/MG que cada ano vem crescendo bastante. E que de 14 a 17 de outubro terá a 2.ª edição 

em Ministério da Saúde do Projeto “Circo faz bem a saúde!”. O circense tem direito ao acesso a 

saúde, cartão do CNS, dentre outros. 

Rui também informa que acontecerá de 30 de setembro a 04 de outubro em Belo Horizonte 

o evento III Rede Contemporânea de Dança, com apoio do SEBRAE, SESC, FUNARTE com o 

objetivo de fazer pesquisas para a dança negra, afrodescendente, dentre outros. “Construindo 

caminhos! É um Encontro Intercontinental. Deve-se pensar políticas de intercâmbio cultural. 

Mário do Colegiado de Arquitetura e Urbanismo destaca que em Junho teve o Congresso de 

Arquitetos no intuito de fortalecer o setorial e indicou-se sobre o Colegiado. Em cinco de novembro 

terá as eleições nacionais e assim campanhas de arquitetos com divulgação. 

Arthur mencionou a respeito da festa de Cosmo e Damião em que mandará um email 

informando a modificação para a Magali. 
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ANEXOS 

RELATÓRIO 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10 DA PORTARIA 28/2010  

COMITÊ GESTOR DE MUSEUS DO IBRAM A COLEGIADO SETORIAL 

DATA: 22/09/2014 

LOCAL: Sala de Reuniões do 12.º andar do Edifício Cidade Corporate Brasília/DF 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2014, na sala de reuniões do 12.º andar do Ed. Parque 

Cidade Corporate, em Brasília/DF, reuniram-se: Bernardo Novais da Mata Machado (Secretário de 

Articulação Institucional, substituto, e Secretário-Geral do CNPC), Eneida Braga e Flora Brochado 

Maravalhas (IBRAM) e as Conselheiras Marta Raquel Colabone (Sistema S) e Maria do Socorro 

Sampaio Flores (Literatura, Livro e Leitura), para análise da proposta de alteração do art. 10 da 

Portaria n.º 28/2010 de 19 de março de 2010, que visa considerar o Comitê Gestor do Sistema 

Brasileiro de Museus como Colegiado Setorial de Museus no Plenário do Conselho Nacional de 

Política Cultural. 

O Secretário Geral do Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC, Bernardo Machado, deu 

início à reunião e propôs que fosse apresentado apenas um relatório, caso haja consenso e, em caso 

de discordância, a preferência para apresentar o relatório é da Conselheira Marta Colabone tendo 

em vista ter sido a primeira Conselheira a pedir vistas. A Sr. Eneida Braga fez um breve relato sobre 

o histórico da evolução da organização da área de museus e de como se deu a composição do 

Comitê Gestor de Museus. Marta Colabone solicitou que fosse informado como chegaram ao 

Plenário do CNPC os demais representantes da sociedade civil. Bernardo Machado esclareceu que 

há diferentes formas de representação para a composição do Plenário do CNPC: da sociedade civil, 

pelas áreas técnico-artísticas e de patrimônio cultural, ambas por processo eleitoral; por indicações 

de entidades; e por lista tríplice, para escolha do Ministro de Estado da Cultura. Foi discutida a 

forma de indicação do representante do setor de Museus para o Plenário do CNPC que, atualmente, 

é escolhido pelo Fórum Nacional de Museus e não pelo Comitê Gestor de Museus. Bernardo 

Machado ressaltou que é uma questão a ser discutida e Eneida Braga colocou a possibilidade de 

rever esse formato: a escolha do representante poderá ser pelo Comitê Gestor de Museus. Foi 

discutida, ainda, a questão da falta da representação regional, fato justificado por Eneida Braga a 

partir do Mapa da Dispersão Geográfica dos Museus Brasileiros, por região. Esse fato não tem 

impedido a presença de representantes regionais da sociedade civil em diferentes comissões e afins. 

Esclarecidas as dúvidas, foi dado prosseguimento a reunião para elaboração e conclusão do 

relatório. 

Relatório de vistas do processo n.º 01400.036425/2013-30, da solicitação de alteração do art. 10 da 

portaria 28, de 19 de março de 2010, encaminhada pela Presidência do IBRAM na qual visa 
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considerar o Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus (SBM) como Colegiado Setorial 

representante do setor museológico no Conselho Nacional de Política Cultural. 

Diante dos esclarecimentos apresentados pela Sra. Eneida Braga, representante do IBRAM, as 

conselheiras Marta Raquel Colabone (Sistema S) e Maria do Socorro Sampaio Flores (Literatura, 

Livro e Leitura), as mesmas julgam pertinente a demanda apresentada pelo Instituto Brasileiro de 

Museus, IBRAM, por meio do ofício n.º 288/2011/PRES/IBRAM, de 11 de agosto de 2011, no 

sentido de considerar o Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus (SBM) como Colegiado 

setorial representante do setor museológico no Conselho Nacional de Políticas Culturais (CNPC). 

Os porquês: 

1. As atribuições do referido Comitê vem ao encontro dos propósitos dos Colegiados Setoriais e 

seus respectivos representantes, qual seja: agir em prol de políticas públicas (Decreto 8.124, de 17 

de outubro de 2013, no art. 19. O SBM disporá de Comitê Gestor para propor diretrizes e ações, 

apoiar e acompanhar o desenvolvimento do setor museológico brasileiro, e aprovar a inclusão no 

sistema de participantes que não sejam museus); 

2. O tempo de mandato é o mesmo dos colegiados setoriais: 02 anos, com possibilidade de 

recondução, por eleição, por mais 2 anos; 

3. A composição do referido Comitê tem 23 órgãos e entidades do poder público (em n.º de 10) e da 

sociedade civil (em n.º de 13). 

Diante da possibilidade da revisão do formato de escolha do representante do setor museológico no 

CNPC – a ser feito pelo Comitê Gestor de Museus e não pelo Fórum Nacional de Museus – 

sugerimos que: 

a) O representante do setor museológico no CNPC se dê no âmbito do Comitê gestor de 

Museus; 

b) As representações regionais se dêem no âmbito dos sistemas estaduais de museus; 

c) O representante do setor museológico no CNPC seja escolhido no âmbito da sociedade civil. 

Nos termos, encaminhamos para aprovação. 

Brasília, 22 de setembro de 2014 

Marta Raquel Colabone  
Relatora  

 
Maria do Socorro Sampaio Flores 

Relatora  
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RECOMENDAÇÕES E MOÇÕES 
 
 

MOÇÃO Nº       , DE  23 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
 

 

Moção de pesar pelo falecimento do Decano 

do Design moveleiro no Brasil, Arquiteto e 

Designer Sergio Rodrigues. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo 
Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o art. 4º, inciso I,  art. 21, inciso IV e 
com art. 28 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, 
durante a realização da 24ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC, nos dias 23 e 24 de setembro 
de 2014, aprova: 

Art. 1º Moção de pesar pelo falecimento do Decano do Design moveleiro no Brasil, Arquiteto e 

Designer SERGIO RODRIGUES, ocorrido no dia primeiro de setembro de 2014. 

 

 

Plenário do Conselho Nacional de Política Cultural 
 

 

 

Exposição de Motivos 

 

Considerando que: 

  

O Conselho Nacional de Políticas Culturais – CNPC, neste ato representado pelos Delegados do  

Colegiado Setorial de Design, vêm à Vossa Excelência requerer que seja manifesto à sociedade 

brasileira, em especial aos profissionais deste setor, os votos de pesar pelo falecimento do Decano 

do Design de Móveis no Brasil, Arquiteto e Designer Sergio Rodrigues, na data de hoje, primeiro 

de setembro de dois mil e quatorze, aos oitenta e seis de idade. 
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  Cumpre-nos o honroso destino de sermos ligados em pequena fração ao talento e 

respeitabilidade que nos legou este pioneiro, tornando-se símbolo da brasilidade criativa em um tempo em 

que tão somente se valorizava o que era externo e antigo, e que Sergio, ladeado por outros grandes nomes, 

eméritos guardiões da liberdade criativa, soube exalar a fragrância do novo, do alegre, do livre pensar, do 

livre desenhar, do livre executar ao mobiliário da Pátria verde e amarela. 

Honra-nos sobremodo pertencer ao legado dos que receberam os traços limpos simbolizando 

a modernidade após um período tão turbulento da historia humana, e que soube, com maestria, externar as 

cores sob o manto dos traços, e os traços, pela égide da forma, e a forma, pela delicadeza da poesia, e a 

poesia, pelo prazer do conforto, da informalidade, da leveza e da robustez daquele que passou a ser de fato e 

por direito, a essência do móvel brasileiro. 

Devemos ao Sergio a delicadeza das mãos que portavam chaves para que portas fossem 

abertas pelos olhos do mundo ao profissional brasileiro. Sergio foi isso: um brasileiro que não se  ufanou 

pela fama, nem se deixou corromper pela vaidade. Fez-se ele próprio um artesão, como gostava de ser 

chamado, e deu à sua primeira experiência empreendedora um nome que transportava à habitação primitiva 

do brasileiro mais original, e inspirado no que era de uso milenar dentro destas habitações – as “ocas”, 

transportou ao traço e deste aos espaços cercados pela nova arquitetura, da rebeldia do pós- modernismo para 

que o móvel se tornasse aquilo que sempre deveria ter sido: um objeto de prazer e conforto.  

Sergio soube, como ninguém, devolver ao mundo o Brasil em forma de arte, em forma de Design, 

em forma de alegria, em forma de mobiliário. 

Isto exposto, Senhora Ministra, cumpre-nos requerer que se faça publicar esta Moção em nome deste 

Colegiado, para que faça registrar nos anais da historia que também nós não olvidamos homenagear aquele 

que nos permitiu, por sua singular historia, escolhermos uma profissão que muitos nos honra e dignifica. 
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RECOMENDAÇÃO Nº 01, DE 04 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
MOÇÃO Nº         , DE 23 DE SETEMBRO DE 2014. 

 
 
Moção de apoio ao Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de 
Participação Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social – SNPS, e dá outras 
providências.  
 
 
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo 
Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o art. 4º, inciso I,  art. 21, inciso IV e 
com art. 28 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, 
durante a realização da 24ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC, nos dias 23 e 24 de setembro 
de 2014, aprova: 
Art. 1º  Moção de apoio ao Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política 
Nacional de Participação Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social – SNPS, e dá 
outras providências, em face do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.491, de 2014, que susta sua 
aplicação, e do Requerimento nº 10.361/14, que requer urgência para sua votação na Câmara dos 
Deputados. 

 
 
 

Secretaria - Geral do CNPC 
Conselho Nacional de Política Cultural 

 

 

Exposição de Motivos do Conselheiro 

 

Considerando que o Conselho Nacional de Política Cultural é uma instância democrática e 

participativa, institucionalizada pelo Decreto nº 5.520 de 2005, que tem por finalidade formular 

políticas culturais por meio da articulação “dos diferentes níveis de governo e a sociedade civil 

organizada”; 

 

Considerando que nas reuniões do CNPC de fevereiro e maio de 2014 o conselheiro representante 

da Secretaria Geral da Presidência da República informou o plenário sobre o lançamento do Decreto 

que institui a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social; 

 

Considerando que o referido do Decreto tem por objetivo organizar e aperfeiçoar a participação 

social como método de gestão e incentivar a protagonismo da sociedade na formulação, execução e 

acompanhamento das políticas públicas, em conformidade com o parágrafo único do Art.º 1º da 
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Constituição Federal, que institui a complementaridade entre a democracia representativa e a 

democracia participativa; 

 

Considerando que ao contrário do que argumenta o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.491, o 

Decreto nº 8.243 não exorbita as atribuições do Poder Executivo e muito menos substitui as 

prerrogativas do Poder Legislativo, porque tem fundamento na Constituição Federal e também nos 

documentos internacionais homologados pelo Brasil, em particular a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (artigo XXI) que propugna o direito de todo ser humano de “tomar parte no 

governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos”; 

 

A Secretaria Geral do CNPC apresenta e aprova esta Moção de Apoio ao Decreto nº 8.243/2014.  
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RECOMENDAÇÃO Nº         , DE 23 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
 

 
 

Recomenda que o Ministério da Cultura envide todos 
os esforços possíveis, incluindo a desapropriação, com 
vistas à permanência efetiva e definitiva do museu da 
Maré. 

 
 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo 
Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o art. 4º, inciso IV,  art. 21, inciso II e 
art. 28 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, 
durante a realização da 24ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC, nos dias 23 e 24 de setembro 
de 2014, resolve: 

Art. 1º Recomenda ao Ministério da Cultura que envide todos os esforços possíveis, incluindo a 
desapropriação, com vistas à permanência efetiva e definitiva no espaço que hoje ocupa o museu da 
Maré, na cidade do Rio de Janeiro, em virtude da notificação de despejo do imóvel enviada pela 
proprietária – Companhia Libra de Navegação.  
  
 

Plenário do Conselho Nacional de Política Cultural 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exposição de Motivos: 
 
Desde a sua criação, em maio de 2006, o Museu da Maré recebeu merecido destaque no campo dos 

museus e da Museologia ao desenvolver na realidade brasileira da favela uma prática museológica 

compartilhada, aberta à participação de grupos sociais cujas memórias se mantinham silenciadas 

nos mais diversos enunciados museais hegemônicos. O empoderamento desses grupos pelo Museu 

levou essa instituição cujo campo de ação se mostrou ilimitado, escapando aos limites da favela e 

da própria museologia comunitária que a enquadrou a priori, a ser percebida pelos museólogos e 

estudantes de Museologia como um marco na história dos museus brasileiros e uma referência para 

a Museologia do século XXI. 
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Vivemos um tempo em que ‘novas museologias’ transgressoras foram assimiladas aos discursos e à 

produção intelectual de um campo em constante crescimento e cada vez mais inovador. Atualmente, 

em particular no caso da cidade do Rio de Janeiro, diversas iniciativas dão ao campo dos museus 

uma guinada sem precedentes, o que torna evidente a importância sociocultural dessas instituições e 

de seus profissionais, mas também levanta questões, tais como: quais são os museus que desejamos 

perpetuar para o futuro de nossa cidade e de nosso país? Quais são as museologias que deixaremos 

como herança para as sociedades do futuro? 

Testemunhamos, recentemente, no Brasil, em paralelo ao desenvolvimento de novos museus 

estatais e municipais, o aparecimento de experiências inovadoras nas margens da Museologia 

dominante, e geridas, em grande parte, pelos agentes de grupos minoritários em busca de 

reconhecimento. Tal demanda legítima pela valorização de memórias coletivas outras às que 

ganhavam ênfase na paisagem cultural do Rio de Janeiro até o início do século teve início e ganhou 

adeptos a partir, entre outros fatores, da criação do Museu da Maré, como espaço relacional entre 

museologias que não se opõem, mas que se complementam, e que guiam as ações de diversos 

museólogos tocados por essa experiência. 

 O evento de inauguração contou com as presenças do ministro Gilberto Gil, membros do 

Ministério da Cultura, do Ministério da Educação, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, da Dra. Celina Torrealba (acionista do Grupo Libra), além de moradores da comunidade 

da Maré e de representantes de vários museus e Pontos de Cultura da cidade. 

Ainda em 2006, o Museu da Maré concorreu à seleção da primeira edição do Prêmio Cultura Viva, 

oferecido pelo Ministério da Cultura. Entre as 1.532 iniciativas inscritas em todo o Brasil, o Museu 

foi um dos 30 projetos semifinalistas, tendo sido o 2o colocado na categoria de Tecnologia Em 

novembro do mesmo ano, o Museu foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural. Tal premiação 

tem o objetivo de tornar público o empenho de pessoas e instituições que, de maneira significativa, 

trabalham pela valorização da Cultura. Em dezembro de 2006, o Museu foi homenageado pelo 

Departamento de Museus e Centros Culturais do IPHAN pela contribuição aos museus e a 

museologia brasileira no Ano Nacional dos Museus. Essas importantes premiações constituem um 

indicativo claro de que o Museu da Maré tem cumprido um papel fundamental como agente de 

desenvolvimento social por meio do trabalho constante de preservação e divulgação da cultura, da 

memória e do patrimônio. Com notável dedicação o Museu está contribuindo para a ampliação da 

cidadania e das práticas democráticas na Maré, bem como em toda a cidade, corroborando o que 

preconiza a Política Nacional de Museus do Ministério da Cultura: 

“Numa sociedade complexa como a brasileira, rica em 
manifestações culturais diversificadas, o papel dos 
museus, no âmbito de políticas públicas de caráter 
mais amplo, é de fundamental importância para a 
valorização do patrimônio cultural como dispositivo 
estratégico de aprimoramento dos processos 
democráticos”.  
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RECOMENDAÇÃO Nº         , DE 23 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
 

 
 
Recomenda que o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional - IPHAN, por meio do 
Departamento de Patrimônio Imaterial, agilize o 
Registro do Terreiro de Candomblé Santa 
Bárbara/SP como Patrimônio Imaterial Brasileiro. 

 
 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo 
Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o art. 4º, inciso IV,  art. 21, inciso II e 
art. 28 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, 
durante a realização da 24ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC, nos dias 23 e 24 de setembro 
de 2014, resolve: 

Art. 1º Recomendar que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, por 
meio do Departamento de Patrimônio Imaterial, agilize o Registro do Terreiro de Candomblé Santa 
Bárbara/SP como Patrimônio Imaterial Brasileiro (Processo nº. 01450.005781/2014-05). 
 
 

Plenário do Conselho Nacional de Política Cultural 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposição de Motivos: 
Conforme os artigos 2 a 4 da Resolução 001/06 do Decreto 3551/00, solicitamos a instauração do 
Registro do Terreiro de Candomblé de Santa Barbara/SP como Patrimônio Cultural Imaterial 
Brasileiro. 
“O Terreiro de Candomblé Santa Barbara é o primeiro terreiro instalado na cidade de São Paulo 
que se tem noticia (1962), registrado oficialmente em cartório com o nome Tenda Espírita Oiá Dilê. 
Parece-nos que este fato já é o suficiente para autuação do processo de Patrimônio Imaterial do 
referido terreiro, pois se trata do primeiro da cidade de São Paulo e até hoje desenvolve suas 
atividades conforme descrito no Decreto 57439 de 17 de outubro de 2011 (Instituí o Registro de 
Bens Culturais de Natureza Imaterial no Estado de São Paulo), no seu artigo 1º., § 1º. que diz: 
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“Constituem o patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo, as formas de expressão e os 
modos de criar, fazer e viver, os conhecimentos e técnicas fundados na tradição, na transmissão 
entre gerações ou grupos, manifestadas individual ou coletivamente, portadores de referência à 
identidade, à ação, `a memória como expressão de identidade cultural e social ...”. 
O Terreiro Santa Bárbara foi objeto de estudos de tombamento pelo CONDEPHAAT através do 
processo 51.114/95, tendo sido arquivado em 2006. 
Ele foi registrado como Sitio Histórico Religioso pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN através do processo no. 01506.001225/2004-97 e incluído no Cadastro Nacional 
de Sítios Arqueológico. No processo deste registro o Prof. Dr. Vagner Gonçalves da Silva, do 
Departamento de antropologia da USP construiu um Laudo sobre a Relevância do Terreiro de 
Candomblé Santa Barbara já apensado ao Processo NO. 01450.005781/2014-05. 
O decreto 6040/2007, que estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais, coloca na pauta do governo diversos segmentos populacionais 
em situação de extrema vulnerabilidade, entre eles os povos tradicionais de matriz africana. As 
políticas públicas voltadas para esta parcela da população tem se ampliado a partir de então, 
entretanto, em se tratando dos povos de terreiro a dificuldade tem sido muito grande, principalmente 
pela identificação imediata e limitada de tais territórios como espaços de prática religiosa, o que 
esbarra tanto na laicidade do Estado, como também no racismo que permeia as estruturas nacionais, 
em relação aos afrodescendentes. 
O mesmo decreto estabelece e define no seu artigo 3º. Parágrafo I que: 
“Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem 
como tais e que possuem formas próprias de organização social e de expressão cultural, que 
ocupam territórios de forma temporária ou permanente e usam recursos naturais como condição 
para sua reprodução cultural, social e econômica, tais como: indígenas, quilombolas, ciganos, 
ribeirinhos, pescadores artesanais, comunidades de terreiro, dentre outros”, no parágrafo II diz: 
“Territórios Culturais Tradicionais são áreas geográficas, contínuas ou não, com formação 
histórica comum, que abrigam artistas, grupos e comunidades aparentadas do ponto de vista 
cultural, integradas por um circuito compartilhado de festas e eventos tradicionais, relações de 
parentesco, fluxos de trocas materiais e simbólicas, entre outras formas de relacionamento dos 
agentes culturais populares e tradicionais”. 
A Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO realizada em Paris 
em 2003, ratificada pelo Brasil estabelece que Patrimônio Imaterial são as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos e lugares que lhes são 
associados. 
A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da UNESCO em 2001, mais precisamente a 
Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das Expressões Culturais da UNESCO 
realizada em Paris em 2006 e ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 485/2006 
reconhece: “a importância dos conhecimentos tradicionais como fonte de riqueza material e 
imaterial”. 
Estamos também fundamentados pelo Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288, de 20 de julho de 
2010), pelas Leis 10.649/2003 e 11.645/2008 que inclui no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, pela Convenção nº 169 
sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à ação da OIT, do I Plano Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana 
coordenado pela SEPPIR PR e que agrega os Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Cultura, Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República, Fundação Cultural Palmares, Instituto do 
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Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). 
A partir dos mecanismos legais e jurídicos acima elencados justificamos o pedido de Registro do 
Terreiro de Candomblé Santa Barbara como Patrimônio Imaterial Brasileiro. Acreditamos que o 
referido Terreiro, suas Expressões, suas Celebrações e seus Saberes coadunam com as definições de 
Patrimônio Cultural Imaterial estabelecida nas várias esferas do Governo Brasileiro. 
Entendemos ainda que são os fazedores e mantenedores da cultura negra e afro-brasileira que 
devem entender sua importância e serem protagonistas desta solicitação e de acordo com o Artigo 
4º. § 2º. do Decreto 57439/2011. Neste sentido encaminhamos 
apensada a solicitação, 129 assinaturas de lideranças das várias nações dos Candomblés Brasileiros, 
bem como a solicitação e declaração da atual dirigente do Terreiro de Candomblé Santa Bárbara, 
Mãe Pulquéria – Maria Pulquéria Albuquerque Lins. 
Encaminhamos ainda a indicação de entidades sociais, universidades, lideranças políticas e 
culturais, pesquisadores com notório saber sobre o tema tais como: 
Departamento de Antropologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Associação 
Barracões Culturais da Cidadania, Fórum para as Culturas Populares e Tradicionais, Rede Nacional 
de Culturas Populares e Tradicionais, Fundação de Apoio ao Culto e Tradição Yorùbá no Brasil, Ile 
Ase Palepá Mariwo Sesu, Ago Lona Associação Cultural, Inzo Tunbansi, entre outras. 
Pelos motivos históricos, antropológicos e legais discorridos justificamos o pedido de registro do 
Terreiro de Candomblé Santa Barbara como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro em 
consonância ao decreto no. 3551/2000 que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial que constituem Patrimônio Brasileiro e cria o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial 
e Resolução no. 001 de 3 de agosto de 2006.” – José Pedro da Silva Neto/São Paulo/2013. 
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RECOMENDAÇÃO        DE 23 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
 

 

Recomenda a imediata exoneração do 
Superintendente do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN no Estado 
da Bahia, Senhor Carlos Amorim, tendo em vista o 
descaso do referido servidor com a proteção dos 
terreiros naquele Estado. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo 
Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o art. 4º, inciso IV,  art. 21, inciso II e 
art. 28 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, 
durante a realização da 24ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC, nos dias 23 e 24 de setembro 
de 2014, resolve: 

Art. 1º - Recomendar que a Excelentíssima Senhora Jurema de Sousa Machado, Presidente do 
IPHAN, exonere imediatamente o Superintendente do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN no Estado da Bahia, Senhor  Carlos Amorim em virtude dos relatos de abandono e 
ingerência com relação à salvaguarda e apoio ao Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho que 
quase teve parte de suas dependências demolidas. 
 
 

Conselho Nacional de Política Cultural 
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Exposição de Motivos: 

 

Considerando Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288, de 20 de julho de 2010), pelas Leis 

10.649/2003 e 11.645/2008 que inclui no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena", do Decreto Federal 

6040/2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, pela Convenção sobre a proteção e promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais da UNESCO ratificado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 

485//2006, da Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à 

ação da OIT, do I Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais de Matriz Africana coordenado pela SEPPIR PR e que agrega os Ministérios do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Cultura, 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

Fundação Cultural Palmares, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 

 

O Colegiado Setorial do de Culturas Afro Brasileiras do Ministério da Cultura (MinC), reunido em 

Natal no dia 22/05/2014, durante a TEIA Nacional da Diversidade se manifesta em repúdio e 

recomenda a exoneração Ilmo. Sr. Carlos Amorim Superintendente no Estado da Bahia do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

O Colegiado Setorial de Cultura Afro-Brasileira do CNPC, o GT de Matriz Africana dos Pontos de 

Cultura, a Fundação Cultural Palmares e a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural 

organizaram de 21 a 24/05/2014 em Natal, Rio Grande do Norte, durante a TEIA da Diversidade 

2014 o Fórum de Culturas Afro-brasileiras.  

Durante o Fórum, em parceria com o Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, realizou-se 

no dia 22/05/2014 às 14h00 a “I Roda de Conversa: Discutindo a Cultura Negra – Terreiros 

Tombados” com a presença de representantes do Terreiro Bate Folha, Terreiro do Alaketu e 

Terreiro da Casa Branca sob a coordenação da Ilma. Sra. Célia Maria Corsino, Diretora do 

Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN. 
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Lideranças da Casa Branca do Engenho Velho relataram o abandono e ingerência do Ilmo. Sr. 

Carlos Amorim em relação a salvaguarda e apoio ao referido terreiro que quase teve parte de suas 

dependências demolidas. 

O Ilê Axé Iyá Nassô Oká – Casa Branca do Engenho Velho em Salvador na Bahia fundado em 

1735, constituído por uma área de aproximadamente 6800 m² é considerado o primeiro candomblé 

de matriz yorùbá do Brasil. Casa matriz de centenas de territórios tradicionais negros espalhados 

pelo Brasil. Tombado em 14/08/1986 pelo IPHAN. Em 1982, o Terreiro já havia sido tombado 

como Patrimônio da Cidade de Salvador. 

O referido Superintende Estadual do IPHAN na Bahia não cumpriu com nenhuma de suas 

atribuições contidas no Diário Oficial da União do dia 08 de maio de 2009, que diz:  

“De acordo com o Decreto nº 6.844, de 7 de maio 2009 é aprovada a nova Estrutura Regimental e 
o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, e dá outras providências como a criação de 
novas Superintendências. 

Às Superintendências Estaduais compete a coordenação, o planejamento, a operacionalização e a 
execução das ações do IPHAN, em âmbito estadual, bem como a supervisão técnica e 
administrativa dos Escritórios Técnicos e de outros mecanismos de gestão localizados nas áreas de 
sua jurisdição e, ainda: 

I - analisar, aprovar, acompanhar, avaliar e orientar projetos de intervenção em áreas ou bens 
protegidos pela legislação federal; 

II - exercer a fiscalização, determinar o embargo de ações que contrariem a legislação em vigor e 
aplicar sanções legais; 

III - autorizar a saída do país e a movimentação de bens culturais que não estiverem sujeitos à 
aplicação da legislação federal de proteção; 

IV - colaborar com os órgãos do IPHAN na elaboração de critérios e padrões técnicos para 
conservação e intervenção no patrimônio cultural; 

V - instruir as propostas de tombamento de bens culturais de natureza material e as de registro de 
bens culturais de natureza imaterial; 

VI - articular, apoiar e coordenar levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar o 
conhecimento sobre o patrimônio cultural; 

VIII - apoiar a execução das ações de promoção, visando à organização e à difusão de informações 
acerca do patrimônio cultural.”. 
 
 

Nestes sentidos o Colegiado Setorial de Cultura Afro-Brasileira do Ministério da Cultura do Brasil 

recomenda sua imediata exoneração. 
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RECOMENDAÇÃO        DE 23 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
 

 

Recomenda que a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos inclua o setor de Circo nos Editais de 
Concessão a patrocínio dos Correios. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo 
Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o art. 4º, inciso IV,  art. 21, inciso II e 
art. 28 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, 
durante a realização da 23ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC, nos dias 27 e 28 de maio de 
2014, resolve: 

Art. 1º - Recomendar que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos inclua o setor de Circo nos 
editais de Concessão a patrocínios que tem como objetivo o apoio a iniciativas/projetos de 
realização de atividades artístico-culturais. 
 
 

Conselho Nacional de Política Cultural 

 

 

 

Exposição de Motivos 

 

Argumentamos que o Circo é uma atividade milenar com atuação em todo o território nacional. 
Numa pesquisa recente realizada em parceria entre o SESC e a Fundação Perseu Abramo, sobre os 
gostos e hábitos culturais, coloca o Circo como a apresentação artístico que as pessoas mais gostam 
de ver (preferido em 33% das respostas). Ainda 72% dos entrevistados afirmaram já terem 
assistidos a um espetáculo de Circo. Este percentual só é menor que assistir filmes em casa, dançar 
em bailes ou baladas e ir ao cinema. 

 

Além disso, o setor de Circo vem se desenvolvendo nos últimos anos e ganhando cada vez mais 
espaço nas políticas publicas de Cultura. Ainda, o setor vem de formalizando e se adequando as 
mais diversas formas de captação de recursos. 

 

Desta forma, solicitamos que a direção dos Correios reveja o Edital, e, reparando esta injustiça, 
incluas o Circo no mesmo. 
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RECOMENDAÇÃO        DE      DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
 

 

Recomenda que o Ministério da Cultura mantenha a 
nomenclatura “Circo, dança, Teatro e Ópera em 
todos os editais e/ou documentos institucionais 

 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo 
Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o art. 4º, inciso IV,  art. 21, inciso II e 
art. 28 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, 
durante a realização da 24ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC, nos dias 23 e 24 de setembro 
de 2014, resolve: 

Art. 1º - Recomendar que o Ministério da Cultura mantenha a nomenclatura “Circo, dança, Teatro e 
Ópera em todos seus documentos institucionais, evitando o uso da expressão Artes Cênicas, 
reiterando o indicado na Moção n.º 25, de 23 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Política 
Cultural 
 
 

Conselho Nacional de Política Cultural 

 

 

 

Exposição de Motivos 

 

 

O Edital n.º 1 de 08 de Maio de 2014, direcionado a Habilitação de Entidades para indicação dos 
membros que comporão a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC, indica a área de Artes 
Cênicas, no subitem I do Item 2, como requisito para habilitação de entidades culturais 
desconsiderando a Moção n.º 25, de 23 de Junho de 2010 que aconselha todas as instâncias públicas 
ou privadas, em todas as esferas da Federação, a evitarem o uso da referida nomenclatura como 
expressão generalizadora de áreas distintas como o Circo, a dança e o Teatro. 

Diante do exposto, recomendamos que sejam adotadas as medidas cabíveis e as providências 
necessárias para que a referida recomendação seja encaminhada para a devida efetivação. 
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RECOMENDAÇÃO        DE      DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 
 

 

Recomenda que o Ministério da Cultura realize o 
processo eleitoral para renovação dos Colegiados 
Setoriais e da Plenária do Conselho Nacional de 
Política Cultural no primeiro semestre do ano de 
2015. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 7º, inciso IV, do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo 
Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o art. 4º, inciso IV,  art. 21, inciso II e 
art. 28 do Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, 
durante a realização da 24ª Reunião Ordinária do Plenário do CNPC, nos dias 23 e 24 de setembro 
de 2014, resolve: 

Art. 1º - Recomendar que o Ministério da Cultura realize o processo eleitoral para renovação dos 
Colegiados Setoriais e da Plenária do Conselho Nacional de Política Cultural no primeiro semestre 
do ano de 2015, visando não interromper o processo de revisão, elaboração e aprovação dos planos 
setoriais assim como fortalecer este processo eleitoral em todos os Estados da Federação. 

 
 

Conselho Nacional de Política Cultural 
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CARTA DE FLORIANÓPOLIS 
 

S 

O II Congresso Brasileiro de Teatro, realizado entre os dias 29 e 31 de agosto na cidade de 

Florianópolis, Santa Catarina, reuniu trabalhadores do setor teatral de 12 Estados brasileiros 

e recuperou, depois de três anos, a mobilização iniciada no ano de 2011, com a realização da 

primeira edição do evento na cidade paulista de Osasco. 

Reconhecemos que limitações materiais para a viabilização do Congresso dificultaram a 

almejada ampliação de sua abrangência junto ao setor teatral em seus mais diversos 

aspectos: regionais, de linguagem, de modos de produção, etc. No entanto, o esforço e o 

comprometimento da Federação Catarinense de Teatro – FECATE e do Fórum Setorial 

Permanente de Artes Cênicas de Florianópolis, realizadores dessa edição, garantiram que o 

evento desse continuidade ao processo de articulação entre os trabalhadores teatrais 

brasileiros. 

Esta carta pretende trazer a público as deliberações deste encontro, que são fruto do intenso 

debate realizado em torno do tema “Diretrizes para uma Organização e Sustentabilidade do 

Teatro Brasileiro˜. Dirige-se fundamentalmente aos trabalhador@s de teatro do Brasil. O II 

CBT mostrou que, mais do que aguardar as ações do poder público, é através da mobilização 

do nosso setor que veremos concretizados os anseios expostos nas páginas subsequentes. É 

uma convocação para que tod@s nos co-responsabilizemos por nossas lutas políticas – lutas 

estas que puderam ser reiteradas ou que surgiram durante as discussões do Congresso. 

O II CBT mostrou um sentimento comum de indignação para com o descaso dos poderes 

executivo e legislativo das três esferas federativas com relação às pautas da cultura. Em 

âmbito federal, o Projeto de Lei 6722/2010 (Procultura) mantém a lógica perversa de 

transferência de responsabilidade da gestão dos recursos públicos da cultura para os 

interesses do mercado, através do mecanismo de renúncia fiscal. Sua aprovação se arrasta 

por não menos do que quatro anos no Congresso Nacional. Este trâmite legislativo acumulou 

http://cbt2014.files.wordpress.com/2014/06/cropped-header21.gif
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uma distorção em relação ao projeto inicial: o retorno dos 100% de renúncia fiscal do valor 

investido pelas empresas patrocinadoras que elimina a contrapartida financeira advinda do 

lucro das empresas, o que não estabelece uma verdadeira parceria público-privada no 

financiamento à cultura. Este retrocesso só não é mais desastroso porque o Artigo 55 do 

Procultura garante a equiparação ou superioridade orçamentária do Fundo Nacional de 

Cultura em relação ao montante destinado à renúncia fiscal. 

Diversos documentos produzidos pelo setor teatral apontam o Prêmio Teatro Brasileiro, fruto 

de mais de uma década de discussões da categoria, como uma política de Estado 

estruturante para os elos da cadeia produtiva do teatro nacional. Sua inclusão, em 2010, no 

corpo da Lei do PROCULTURA (Artigo 59) despertou a esperança de que este mecanismo se 

tornasse realidade. Por isso reivindicamos a imediata aprovação do substitutivo da Lei 

enviada ao Senado pelo relator da matéria, o Deputado Federal Pedro Eugenio (PT/PE). 

Os eixos temáticos discutidos foram: Infraestrutura e recursos humanos para teatro; Sistemas 

de financiamento; Redes de produção e circulação; Formação para o teatro; Legislação, 

direito e formas associativas de artistas e produtores; Comunicação, plataformas, meios e 

estratégias. As propostas apresentadas e as moções aprovadas constam na sequência deste 

documento, e são diretrizes estabelecidas como prioridades pelos trabalhador@s aqui 

reunid@s, e que podem guiar as ações de nossos pares em seus Estados e municípios, 

através de suas mais variadas formas de organização. 

A realização do III CBT se dará no Estado de Goiás, no ano de 2015. A proposta retirada no 

coletivo caminha para a realização anual do Congresso. Um dos encaminhamentos decididos 

foi a criação de uma plataforma de comunicação a partir dos dados recolhidos no II CBT. Tal 

plataforma permitirá que os  profissionais do setor teatral possam  cadastrar seus dados e 

mantê-los atualizados, alimentando a organização de congressos futuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




