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Ministério da Cultura 1 
Conselho Nacional de Política Cultural 2 

3ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC 3 

Com quorum suficiente Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, abriu os trabalhos da 4 

3ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Política Cultural cumprimentando e 5 

agradecendo a presença de todos. Informou que junto com a Reunião do CNPC estava 6 

acontecendo a Reunião da CNIC, que é o espaço institucional para discussão dos projetos da 7 

Lei Rouanet e que alguns secretários estariam dividindo a participação nas duas reuniões e 8 

por esse motivo alguns chegariam mais tarde. Em seguida deu início à reunião comunicando 9 

que a pauta era extensa onde seriam discutidas, na parte da manhã, a aprovação do 10 

regimento e uma explanação do conselheiro Cesar Piva sobre a Conferência Nacional de 11 

Comunicação, e na parte da tarde seria discutido o termo de parceria com a SOFITEX, a 12 

apresentação das diretrizes gerais para aplicação dos recursos do Fundo da Cultura 13 

elaboradas pela Comissão Temática Finanças, apresentada pela conselheira Dulce Aquino. 14 

No dia seguinte haveria uma discussão sobre o regimento interno final e o processo de 15 

renovação dos colegiados, com a proposta que seria apresentada pela Secretária Silvana 16 

Meireles e também seriam escolhidos os membros do Comitê Eleitoral para acompanhar todo 17 

o processo. Na parte da tarde haveria uma discussão sobre o novo modelo implementado 18 

pela Secretaria de Fomento e o Plano Nacional do Livro e Leitura. Em seguida saudou o 19 

Secretário Américo Córdula, da Secretaria de Identidade e da Diversidade Cultural (SID). 20 

Continuando perguntou aos conselheiros se haveria algum comentário, alguma correção que 21 

precisaria ser feita na ata da 2ª reunião extraordinária para que pudesse ser feita a sua 22 

aprovação. Colocou em votação no que foi aprovada pelos senhores conselheiros. 23 

Continuando informou sobre a necessidade da escolha de um conselheiro para fazer parte da 24 

Comissão de Avaliação do Termo de Parceria com a SOFITEX. Explicou que essa parceria 25 

com a SOFITEX era importante para o Ministério, pois ela irá atualizar toda a parte virtual do 26 

MinC, desde o site até os procedimentos eletrônicos. Informou que a SOFITEX é uma 27 

empresa de Pernambuco que cuida de inovações tecnológicas, software. O senhor Marcelo 28 

Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que os termos de parcerias 29 

eram debatidos, discutidos no plenário, mas que, também, era responsável pela criação de 30 

grupos de trabalho para fazerem o acompanhamento desses termos de parcerias. E que, 31 

pela legislação, um dos membros do conselho deveria fazer parte desses grupos de trabalho. 32 

Disse que havia recebido um pedido de indicação de um membro do conselho para essa 33 

parceria com a SOFITEX e que os outros que foram aprovados seriam listados na próxima 34 

reunião ordinária, que irá acontecer em 2010, e que será necessário fazer a escolha dessas 35 

indicações. Informou, também, que as reuniões com a SOFITEX acontecerão em Brasília, 36 

mas que facilitaria se o conselheiro escolhido fosse de Pernambuco. Continuando foi feita a 37 

indicação do conselheiro Bruno Monteiro. Em seguida colocou em votação no que foi 38 

aprovado o nome do conselheiro Bruno Monteiro para o grupo de trabalho que acompanhará 39 

os trabalhos do termo de parceria com a SOFITEX. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-40 

Geral do CNPC, manifestou-se informando sobre a importância do calendário das reuniões 41 

de 2010 e ressaltou que as agendas seriam muito cheias, que em janeiro e fevereiro irão 42 

acontecer as pré-conferenciais setoriais, em março, a II Conferência Nacional de Cultura e 43 

também as reuniões ordinárias e extraordinárias, tanto dos novos colegiados, como do 44 

CNPC. Em seguida passou a informar como seriam os critérios das agendas e que seriam as 45 
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mesmas que vinham sendo já trabalhadas, com quatro Reuniões Ordinárias do Conselho do 46 

CNPC e duas Reuniões Ordinárias dos Colegiados Setoriais, sendo uma no primeiro 47 

semestre e uma no segundo semestre e que haveria Reuniões Extraordinárias. Informou que 48 

em 2010 haverá uma reunião conjunta de todos os colegiados logo depois do processo 49 

eleitoral para retirar os representantes que irão compor o plenário. Continuando informou que 50 

nas reuniões de janeiro e fevereiro, nas reuniões setoriais serão eleitos os novos membros 51 

dos colegiados de onde vão ser tirados os delegados para a Conferência Nacional. Que 52 

serão convocados todos os colegiados para uma reunião geral com a presença do Ministro 53 

onde serão colocadas as competências e num segundo momento os colegiados vão ser 54 

divididos, cada um no seu formato específico, onde serão eleitos os membros que vão 55 

representar o colegiado no plenário do CNPC. A conselheira Alice Viveiros de Castro, 56 

Representante da área de Circo, manifestou-se dizendo que como não haveria tempo para 57 

toda a questão, pois o mandato de alguns conselheiros se estenderia para a comissão e que 58 

por isso muitos não iriam concorrer como delegado das conferências estaduais, porque 59 

estariam mantidos até a Conferência Nacional. Mas, que, agora, caso alguns tivessem 60 

interesse em continuar no cargo teriam que estar entre os dez no próximo colegiado. A 61 

conselheira Solange Lima, Representante da Área do Audiovisual, manifestou-se 62 

dizendo ser complicada, porque todo o conselho participou da construção do plano e que, no 63 

caso, iriam entrar pessoas que não haviam participado do plano e que seria complicada a 64 

situação. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, informou que no dia 65 

seguinte ela entenderia como se daria o processo todo e que todos poderiam participar de 66 

todo o processo. O conselheiro Cesar Piva, Inclusão Social por Intermédio da Cultura, 67 

manifestou-se informando que não saiu delegado na Pré-Conferência Estadual de Minas 68 

porque já está sendo delegado nato na Conferência Nacional. A conselheira Dulce Lamego, 69 

Representante da Área de Dança, informou que o mesmo aconteceu na Bahia com ela e a 70 

Lúcia porque já haviam sido eleitos dois delegados na Bahia. O senhor Gustavo Vidigal, 71 

Secretário-Geral do CNPC, informou que o mais grave era o Estado da Bahia e que no dia 72 

seguinte a senhora Silvana Meireles explicaria como seria todo esse processo. Que iriam 73 

acontecer reuniões em todos os estados até janeiro, e que nessa reunião serão escolhidas as 74 

pessoas que irão representar os estados na Pré-Conferência Setorial. E para eles 75 

participarem da Pré-Conferência Setorial, eles não teriam que ter participado pela etapa 76 

municipal ou estadual, a não ser no caso da Bahia e do Maranhão. E que todos os outros 77 

estariam contemplados porque o processo de pré-conferência anda em paralelo ao processo 78 

das conferências estaduais e municipais. O conselheiro Oséas Borba Neto, Representante 79 

da Área do Teatro, manifestou-se informando que no piloto das pré-conferências estaduais 80 

falava que os membros do conselho e dos colegiados participaram na Conferência Nacional 81 

na reunião geral. Ressaltou que se quisessem participar da Conferência Nacional teriam que 82 

primeiro entrar no colegiado para depois participar, mas que na conferência eles já estão. O 83 

senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se concordando. O 84 

conselheiro Oséas Borba Neto, Representante da Área do Teatro, informou que nessa 85 

semana o senhor Peixe falou para o Adriano e o Bruno que eles seriam exceção porque eles 86 

já eram delegados na Conferência Nacional. E que a própria Silvana também havia 87 

reafirmado. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, informou que até o dia 88 

seguinte seria costurado uma posição, que levaria esse assunto até a senhora Silvana e que 89 

até o dia seguinte haveria um consenso sobre o assunto. O conselheiro Bruno Monteiro, 90 

Representante da Área de Artes Visuais, pediu que todos fossem muito zelosos quanto a 91 

isso porque e que todos fizessem a transição com a qualidade necessária. Que uma 92 
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alteração como essa é drástica e perigosa. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do 93 

CNPC, concordou com o conselheiro Bruno e que o processo deveria ter sido, pelo menos, 94 

mais delicado, e fez a sua culpa. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante da Área 95 

de Artes Visuais, manifestou-se dizendo que havia ficado acertado que seriam feitas 96 

reuniões regionais, para que houvesse uma reflexão por regiões, para que tivéssemos 97 

relatórios por região. Que isso não aconteceu e perguntou se não iria acontecer. O senhor 98 

Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, informou que isso foi discutido nos colegiados 99 

e que foi feita a opção, pactuando com cada um dos colegiados, e mudou até o regimento, 100 

que seria um dos temas da pauta da reunião, de que ao invés de reunião regionais, seriam 101 

feitas reuniões estaduais para ficar mais livre. E que, com isso, se tiraria a amarra dos cinco 102 

representantes por região que seria, pelo menos, um por região. O conselheiro Bruno 103 

Monteiro, Representante da Área de Artes Visuais, informou que essa pactuação já teria 104 

mudado três vezes e teria que ler tudo de novo para re-compreender o processo. E pediu que 105 

fosse feito um esclarecimento. E que gostaria de saber se iria acontecer essas reuniões 106 

estaduais na prática antes da reunião geral em Brasília ou ficaria suspenso. O senhor 107 

Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, informou que foi mudado na reunião dos 108 

colegiados e que não havia mais modificações. O conselheiro Bruno Monteiro, 109 

Representante da Área de Artes Visuais, manifestou-se dizendo que no caso das Artes 110 

Visuais houve modificação, porque eles teriam duas reuniões, que foi pactuado por e-mail. E 111 

informou que houve mudanças depois da reunião dos colegiados, pelo menos nas Artes 112 

Visuais, e que essas mudanças tiveram repercussões. O senhor Gustavo Vidigal, 113 

Secretário-Geral do CNPC, perguntou se havia sido a FUNARTE que teria organizado, no 114 

que lhe respondido que sim. O conselheiro Oséas Borba Neto, Representante da Área de 115 

Teatro, manifestou-se dizendo que com relação ao que tinha sido falado por ele, pela 116 

conselheira Alice e o secretário Américo com relação a serem delegados na nacional, depois 117 

da conferência que houve em Pernambuco ouviu as gravações e que na segunda ordinária e 118 

na primeira extraordinária desse ano, onde foi discutido o Regimento da Conferência, foi 119 

afirmado com todas as letras que os membros do Conselho seriam delegados natos. O 120 

senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, ressaltou que os membros são 121 

delegados natos, está no estatuto. O conselheiro Oséas Borba Neto, Representante da 122 

Área de Teatro, manifestou-se dizendo que realmente a senhora Silvana teria dito que eles 123 

estariam como delegados natos na etapa nacional, mas que na eleição dos novos 124 

representantes haveria troca. Em seguida ele ressaltou que essa troca de mandato seria na 125 

conferência nacional. E que isso teria sido pactuado e afirmado. O senhor Gustavo Vidigal, 126 

Secretário-Geral do CNPC, informou que na reunião da plenária do dia seguinte seria 127 

apresentada uma proposta, porque isso seria do fórum do conselho e não das outras 128 

secretarias e que seria possível trazer essa proposta. Continuando informou que teriam dois 129 

itens a serem discutidos na parte da manhã que seriam a discussão e a aprovação do 130 

regimento interno com as alterações propostas pelos colegiados e a Conferência Nacional de 131 

Cultura. Pediu que o conselheiro Cesar fizesse a apresentação do próximo ponto da pauta. O 132 

conselheiro Cesar Piva, Inclusão Social por Intermédio da Cultura, manifestou-se 133 

cumprimentando a todos e informando que havia sido feito, na última reunião do Conselho, 134 

um documento solicitando um ponto de pauta para que o Conselho tivesse um 135 

posicionamento com relação à Conferência Nacional de Comunicação. Informou que a 136 

conferência havia começado e que iria até o dia 17. E que pensou que a reunião do conselho 137 

fosse ser dia 7 e 8 e com isso, haveria condições do Conselho ser mais propositivo para a 138 

conferência. Como isso não aconteceu, ele acabou conversando com algumas pessoas da 139 
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comitiva de organização da CONFECOM e chegaram à conclusão de que alguma moção, 140 

algum documento poderia ser incluído, apesar de estar muito fechado o processo da 141 

conferência, sobretudo, porque já havia começado. Informou que havia um representante do 142 

Conselho na conferência, o senhor Gog, e achava que deveria ser tentado o 143 

encaminhamento de algum documento como sendo uma manifestação do conselho à 144 

Conferência de Comunicação e ressaltou que esse era um momento muito importante para o 145 

Brasil e, em especial, para a Cultura. Informou ter elaborado uma moção e gostaria de lê-la e 146 

aprová-la para que, pelo menos, ela fosse encaminhada ao Gog para que a mesma faça 147 

parte dos Anais da conferência ou que seja lida no plenário da conferência, apesar de não 148 

saber se isso seria possível pelo fechamento que estava ocorrendo, mas que, pelo menos, 149 

fosse lida no plenário e de alguma maneira fosse absorvida ou registrada como uma 150 

manifestação do Conselho Nacional de Política Cultural. Em seguida passou a ler a moção 151 

para que todos tomassem ciência e para ser feito alguns ajustes que julgassem necessários. 152 

O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, abriu um espaço para que os 153 

conselheiros se inscrevessem para opinarem sobre a moção. O conselheiro Geraldo 154 

Moraes, Notório Saber Área Cultural, manifestou-se dizendo que a moção estava muito 155 

boa, mas achava que deveria haver mais objetividade quando se tratava da Convenção da 156 

UNESCO, pois todos afirmavam ser a favor da Convenção da UNESCO, mas deveria ser 157 

colocado o que realmente o Conselho gostaria que fosse respeitado nessa Convenção. 158 

Ressaltou que deveria constar como uma posição do Conselho um apoio claro à 159 

regionalização da programação de televisão e o respeito à presença da programação 160 

regional e da produção independente nas programadoras. Ressaltou que a conferência 161 

estaria tendendo ser um grande monólogo de duas ou três grandes corporações e o resto 162 

ficaria manifestando o seu voto sempre minoritário. E por isso achava que o conselho deveria 163 

ser mais pontual com relação a essas questões. E essa seria a sua posição com relação à 164 

moção. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, perguntou se havia mais 165 

alguma inscrição e passou a palavra à conselheira Alice. A conselheira Alice Viveiros de 166 

Castro, Representante da Área de Circo, manifestou-se sobre a existência de um Projeto 167 

de Lei de autoria da Bete Mendes e que depois a Jandira Fegalhi refez e o artigo da 168 

constituição que cobra a regionalização da produção. O conselheiro Álvaro Santi, 169 

Representante da Música Erudita, manifestou-se informando o número do PL era 256/91, 170 

que teria sido a proposta mais votada na I Conferência Nacional de Cultura. A conselheira 171 

Solange Lima, Representante da Área do Audiovisual, manifestou-se a favor do que a 172 

conselheira Alice havia colocado, mesmo porque o PL 29 estaria todo distorcido e que o 173 

conselho não estaria tão contemplado nele, mas que a sua grande preocupação com a 174 

CONFECOM e que o Audiovisual teria se organizado nos vinte e sete estados para estar 175 

presente na CONFECOM e que não havia conseguido passar um delegado. Que havia 176 

deixado uma moção para ser votada na reunião passada do conselho que não havia sido 177 

votada, não havia sido encaminhada, que não havia conseguido se posicionar para a 178 

CONFECOM e que os vinte e sete estados estariam reclamando porque as televisões 179 

tomaram conta da CONFECOM e quem está lá, quem vem da sociedade civil e que não 180 

estão politizadas, mas acham que estão fazendo alguma coisa, mas existe um grupo 181 

trabalhando por trás para um desenho da CONFECOM que a eles interessa. Em seguida a 182 

conselheira perguntou qual seria o papel do Conselho, pois a conferência estaria 183 

acontecendo paralelo e todos estavam ali na reunião, que não foi possível eleger nenhum 184 

delegado do audiovisual pelos estados, mesmo após ter colocado pessoas presentes em oito 185 

estados não conseguiram passar e só houve eleição de três delegados, sendo um em 186 
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Rondônia, um em Mato Grosso do Sul e um em Roraima. Justamente onde a televisão não 187 

se importou muito, porque sabia que eles iriam se perder, como estão se perdendo, hoje, 188 

sem saberem como se posicionar dentro da CONFECOM. E disse concordar com o 189 

conselheiro Geraldo de que haverá um monólogo dentro da CONFECOM e que sairá 190 

algumas normas. E que não sabe dizer se essa seria a posição do Conselho de saber se 191 

poderia estar dentro da CONFECOM em algum momento, apesar da pauta do Conselho ser 192 

grande, não sabia como isso poderia ser feito, mas que a CONFECOM estaria sendo, para 193 

ela, um engodo. E que estava completamente desacreditada na CONFECOM depois do que 194 

tinha passado na Bahia, em Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e outros estados, pois havia 195 

recebido relatórios. E que algumas comissões que quiseram entrar para brigar estariam de 196 

fora da CONFECOM. O conselheiro Álvaro Santi, Representante da Área de Música 197 

Erudita, manifestou-se complementando a informação do PL dizendo que ele havia sido 198 

encaminhado ao Senado em 2003, que havia mudado de número e que estaria tentando 199 

localizar. O conselheiro Cesar Piva, Inclusão Social por Intermédio da Cultura, 200 

manifestou-se concordando com a fala dos outros conselheiros e que cabia ao conselho ter 201 

um posicionamento. E que ficou surpreso ao saber da Comissão Executiva da Conferência 202 

que em lugar nenhum foi falado em diversidade cultural, em Convenção da UNESCO. E que 203 

seria bom se o Conselho conseguisse pautar, colocar alguma coisa nos Anais da 204 

CONFECOM que faça referência à Convenção da UNESCO, a diversidade, pontuando 205 

melhor a lei da regionalização e mencionando, também, o que o conselheiro Álvaro e a 206 

conselheira Alice ressaltaram, sobre o projeto de lei que, inclusive, foi uma das principais 207 

propostas da I Conferência Nacional de Cultura, realizada em 2005. Que achava que isso 208 

contemplava, mas poderiam tentar que, pelo menos, a Convenção da UNESCO, ratificada 209 

pelo Brasil, fizesse parte dos documentos da CONFECOM. E que isso seria uma conquista 210 

razoável na altura do campeonato. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 211 

manifestou-se perguntando se havia mais alguma inscrição e que haviam sido feitas algumas 212 

sugestões de inclusão feita pelo conselheiro Geraldo e perguntou se ele iria conversar com o 213 

conselheiro Cesar para elaboração de uma nova redação para a moção a ser enviada a 214 

CONFECOM. O conselheiro Geraldo Moraes, Notório Saber Área Cultural, manifestou-se 215 

dizendo já estar definido, pois o conselheiro Cesar já havia concordado com a inclusão da 216 

Convenção da UNESCO, com a questão do apoio à regionalização, com o projeto de lei e 217 

com o artigo da Constituição, com tudo isso incluso já estaria resolvida a questão da moção. 218 

E que deve haver uma maneira de forçar a CONFECOM a se posicionar quanto a isso e isso 219 

caberia ao Conselho fazer. Em seguida fez uma menção em relação a uma entrevista no 220 

Programa Roda Viva do Ministro das Comunicações e que havia achado lamentável, pois 221 

todas as vezes que se falava em diversidade ou em interatividade, o Ministro respondia que o 222 

problema não era dele e sim do Congresso Nacional, porque não era ele quem fazia as leis. 223 

E concordou com o que a conselheira Solange falou de que a conferência estaria 224 

caminhando para ser um grande engodo. O senhor Américo José Córdula Teixeira, 225 

Secretário da Identidade e Diversidade Cultural, manifestou-se dizendo que esse tema é 226 

muito importante, porque dentro do Ministério da Cultura, a Convenção da UNESCO se faz 227 

presente em todas as portarias e, inclusive, nas leis. Que a Reforma da Lei de Incentivo 228 

coloca a Convenção no caput da lei. Continuando disse achar necessário o conselheiro 229 

Cesar colocar dentro da conferência que o Brasil ratificou a Convenção, e não citar a 230 

Convenção no meio da conferência, pois a Convenção é um instrumento legal, tem força de 231 

lei. E achava que deveria ser sugerido nessa nota do Conselho que a Convenção que hoje é 232 

adotada pelo Ministério e pelo governo federal e que em todas as leis que estão no 233 
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Congresso, agora, como o Vale Cultura, PEC 150, está inclusa a Convenção. E que isso não 234 

é um invenção do Conselho, do Ministério e sim algo que foi aprovado no Congresso e que, 235 

portanto, tem força de lei. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 236 

perguntou ao senhor Cesar se ele havia conseguido redigir ou se precisaria de mais algum 237 

tempo, no que foi informado pelo conselheiro que necessitaria de mais uns minutos para 238 

colocar, pois a Convenção é uma norma e que deve ser respeitada e que deve fazer parte 239 

dos Anais da CONFECOM, como faz parte dos Anais da I Conferência Nacional de Cultura. 240 

Continuando ressaltou sobre a proposta que havia recebido do conselheiro Paulo Ormindo 241 

com relação ao grupo de trabalho de Cultura Urbana e informou que ainda não havia elegido 242 

os membros, porque haveria uma renovação do plenário e não haveria tempo hábil para fazer 243 

a primeira reunião do grupo de trabalho. E solicitou que o conselheiro Paulo Ormindo fizesse 244 

um apanhado geral sobre a sua sugestão de pauta para que ficasse registrado, pois 245 

considerava importante e que havia algumas questões fundamentais. O conselheiro Paulo 246 

Ormindo, Patrimônio Imaterial, manifestou-se lendo a proposta que havia enviado ao 247 

Conselho sobre a Cultura Urbana. Em seguida ressaltou que esse era um primeiro texto para 248 

ser discutido e enriquecido. Informou ser esta uma questão muito ampla e fez mais algumas 249 

explanações do que estava acontecendo com as cidades brasileiras. Disse que havia feito a 250 

indicação de alguns membros como o conselheiro Bruno, um representante do Ministério da 251 

Cidade, que não está vendo mais no Conselho, o pessoal do patrimônio material. E pediu que 252 

esse tema fosse votado no próximo ano, pois sabia que esse ano já não seria possível. E que 253 

achava muito importante. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 254 

manifestou-se dizendo ser o assunto muito importante e sugeriu que essas orientações já 255 

fossem pauta do início dos trabalhos do grupo de trabalho, para começarem com um material 256 

relevante. Continuando informou que com base na explanação feita pelo senhor Paulo 257 

Ormindo gostaria de saber se algum conselheiro gostaria de se inscrever para fazer 258 

considerações. O conselheiro Paulo Knauss, Representante da Área de Arquivos, 259 

manifestou-se dizendo que acha que essa proposta veio em boa hora, e foi bem colocada, 260 

porque ela não é só preservacionista, que ela teria um sentido de entender a cultura da 261 

cidade não só por monumentos, mas pela importância na construção de laços sociais. Disse 262 

não ter como conduzir o grupo de trabalho, mas queria saudar a iniciativa e que o grupo de 263 

trabalho realizasse um trabalho interessante. O conselheiro Paulo Ormindo, 264 

Representante da Área do Patrimônio Imaterial, manifestou-se dizendo que a conselheira 265 

Alice já havia mencionado a questão do Circo, que já não existiam espaços para 266 

apresentação dos Circos e que eles estariam delegados a ficar nos subúrbios, na periferia e 267 

sujeitos a uma legislação esdrúxula, sujeitos à autorização dos CREAS para armar uma lona 268 

de circo, que considerava isso uma imbecibilidade, como pagar aluguéis altíssimos para 269 

apresentar o seu espetáculo. E que essa proposta envolveria todos esses questionamentos. 270 

O conselheiro Paulo Knauss, Representante da Área de Arquivos, sugeriu que fosse 271 

incluso nesse grupo de trabalho o tema da arte pública, que tem sido um ponto de debate em 272 

várias cidades do Brasil. Que no Rio de Janeiro havia uma comissão de paisagem urbana, 273 

que inclusive é membro dela, para discutir esse tema da arte pública. Fez algumas 274 

ponderações sobre o tema e sugeriu que o grupo de trabalho trabalhasse em cima desse 275 

tema. A conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área do Circo, 276 

manifestou-se dizendo ser a favor da proposta apresentada pelo conselheiro Paulo Ormindo 277 

e que a questão do artista de rua é uma questão muito séria. E que o Ministério tem feito uma 278 

coisa muito nova que é colocar a questão cultural em outros pontos, pois a questão cultural 279 

tem a ver com muitos outros pontos e não só com o dinheiro a ser dado ao artista e que a 280 
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questão cultural tem a ver com qualquer projeto de comunicação. E o que não pode 281 

acontecer é o Ministério da Cultura não ter uma participação fortíssima na CONFECOM. O 282 

que foi visto na semana passada com o meio ambiente foi uma pena, porque existem muito 283 

mais questões que unem que fortalecem as duas, três ou quatros discussões. Mas que nunca 284 

dá para se saber a continuidade dessas discussões e sugeriu que o Conselho consiga ajudar 285 

nessa inter-relação com os Ministérios, pois com isso todos saíram ganhando. E parabenizou 286 

o conselheiro Paulo Ormindo. O conselheiro Paulo Ormindo, Representante da Área do 287 

Patrimônio Imaterial, manifestou-se dizendo que já estava começando a organizar a 288 

sociedade em torno disso e que há um grupo na Universidade da Bahia, que pela internet já 289 

havia identificado uns três, quatro grupos fazendo experiências de manifestações culturais, a 290 

questão do controle sonoro das cidades. Acha que esse tema é amplo e que as colocações 291 

feitas por ele não cobrem, mas que tem muitos aspectos importantes. O senhor Américo 292 

José Córdula Teixeira, Secretário da Identidade e da Diversidade Cultural, pronunciou-293 

se dizendo ser importantíssimo discutir a Cultura Urbana e que a SID iria lançar o primeiro 294 

prêmio de Hip Hop. E que havia sido desenhando por alguns dos principais movimentos do 295 

Hip Hop do Brasil. Fez menção de alguns movimentos e que o conselheiro Gog havia 296 

participado da construção do edital que vai ser lançado no mês de janeiro, em todo o Brasil. 297 

Ressaltou que há uma dificuldade enorme da SID em atingir a periferia. Informou, também, 298 

que o Ministro Juca deu um apoio enorme ao Funk Carioca, que também faz parte dessa 299 

cultura urbana e que faz parte, também, dessa política que vem sendo desenvolvida pelo 300 

Ministério. Mas acha fundamental que haja uma discussão no âmbito dos gestores públicos 301 

municipais e estaduais. E que a proposta do conselheiro Paulo Ormindo deve ser trabalhada 302 

no âmbito municipal e estadual. Acha que deve haver uma discussão sobre os pichadores 303 

também. O senhor Sérgio Mamberti, MinC, manifestou-se com relação a Festa da 304 

Lavadeira que acontece nas proximidades de Recife que começa com um ritual de 305 

candomblé e que nitidamente é um caso de intolerância religiosa. E que o Eduardo havia lhe 306 

informado que em alguns lugares as igrejas evangélicas estariam cercando os lugares em 307 

que tem terreiro impedindo, de certa maneira, que o culto afro possa ser estabelecer dentro 308 

da legalidade. E que existem até ameaças para que essa festa não continue. E que a 309 

questão do espaço público é uma questão delicadíssima e que se deveria estar muito atento 310 

a isso. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante das Artes Visuais, manifestou-se 311 

dizendo que esse é um problema que o Maracatu Leão Coroado enfrenta, que a Bete de 312 

Oxum enfrenta e que quem é baiano pode confirmar se é verdade ou não, que queriam 313 

transformar o nome do acarajé para bolinho de Jesus. Isso é muito grave. O conselheiro 314 

Antônio Carlos Vieira, Representante da Área de Museus, manifestou-se dizendo querer 315 

colocar uma questão para ser colocada dentro do texto que seria sobre a pesquisa do IBGE 316 

da Monique, aquela que é utilizada nos números e que em 2006 quando foi colocado, foi 317 

produzido o mapeamento dos equipamentos culturais e que ficaram de fora vários espaços 318 

culturais como espaços urbanos. Acha que o texto que for aprovado pelo Conselho deveria 319 

ser considerado que a próxima Monique incluísse os espaços urbanos como espaços de 320 

cultura, porque as praças, os terreiros não estão contabilizados. Que a rua não é considerada 321 

um lugar de cultura. E que essa seria a sua sugestão para ser colocada dentro do texto 322 

elaborado pelo conselheiro Paulo Ormindo. O senhor Sérgio Mamberti, MinC, manifestou-323 

se dizendo que queria fazer mais uma colocação sobre o que aconteceu com o Marco 324 

Bertolloto, em São Paulo. E o que o governo de São Paulo na recuperação da cracolândia 325 

não estaria tomando o devido cuidado e estaria empurrando o pessoal da cracolândia sem 326 

resolver o problema. E que o complexo da FUNARTE estaria ficando cercado pelos usuários 327 
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do crack. Que a cracolâdia estaria chegando à Avenida Paulista. Que se tornou um problema 328 

social e que na tentativa de resolver a coisa como está sendo resolvida, estão simplesmente 329 

espalhando e deixando a população a mercê. Acha que os artistas têm papel importantíssimo 330 

nisso, mas tem que se tratar uma estratégia. E que isso é mais uma questão do espaço 331 

público e que se deveria ficar muito atento. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante 332 

da Área de Artes Visuais, manifestou-se dizendo que concordava com o senhor Américo 333 

quando falou que a pichação é uma comunicação que precisa ser discriminalizada e que tem 334 

coisa que precisa ser discriminada. E que não dá para pensar o grafite sem fazer uma 335 

reflexão sobre a pichação. E sugeriu que esse ponto fosse colocado no texto. Ressaltou 336 

alguns pontos sobre as artes públicas que o conselheiro Paulo Knauss havia colocado e não 337 

gostaria deixar passar em branco. O conselheiro Antônio Carlos, Representante da Área 338 

de Museus, manifestou-se saudando a iniciativa do conselheiro Paulo Ormindo e que era 339 

preciso retomar a idéia da cidade como um lugar de encontro e não como um lugar de 340 

segregação. E acreditava que através da Cultura pudesse recuperar-se a convivência, os 341 

lugares de encontro nas ruas. E gostaria deixar registrado um encontro que haveria dias 16 e 342 

17 em Salvador, na Teia de Memória, um encontro de pontos de memória de doze capitais. O 343 

conselheiro Bruno Monteiro, Representante da Área de Artes Visuais, manifestou-se 344 

dizendo que gostaria de aproveitar a presença do senhor Sérgio Mamberti para informar que 345 

foi inaugurado o Espaço Positivo da FUNARTE e que existia um Espaço Positivo em Recife 346 

que havia descoberto por um acaso no Morro da Conceição e que existe uma vocação nesse 347 

morro, que existe uma vocação do Alto Zé do Pinho para a Cultura, para a arte e que há 348 

muito tempo estava batalhando para que haja um espaço de deslocalização. Argumentou que 349 

esses dois lugares têm condição e tem a carência de ser um espaço de extensão do Espaço 350 

Positivo da FUNARTE. E que esses dois bairros vizinhos carecem muito disso. E já que 351 

estava nascendo haveria a possibilidade de uma parceria com esses dois bairros. O senhor 352 

Sérgio Mamberti, MinC, manifestou-se dizendo que isso poderia ser conversado. O 353 

conselheiro Paulo Ormindo, Representante da Área de Patrimônio Imaterial, manifestou-354 

se dizendo que sua fala seria na linha do senhor Antônio Vieira. E que o fortalecimento da 355 

Cultura do Espaço Público é fundamental exatamente por isso. Que há uma segregação e 356 

um processo de alto-segregação de condomínios fechados e cada vez as pessoas convivem 357 

menos. E por tudo isso o fortalecimento do Espaço Público é fundamental. Ressaltou o 358 

exemplo do carnaval que está se tornando, cada vez mais, uma festa fechada. E parabenizou 359 

os pernambucanos por estarem conseguindo, ainda, manter o carnaval como uma festa 360 

aberta. O conselheiro Maurício Fernando Pestana, Representante da Área de Culturas 361 

Afro-Brasileiras, manifestou-se dizendo que o texto do conselheiro Paulo Ormindo é 362 

bastante amplo e disse ser uma pena que o senhor Sérgio Mamberti não tenha ouvido a 363 

leitura do texto, pois fala desses espaços e reforça o que ele havia falado com relação à 364 

cracolândia e ao espaço de onde está localizada a FUNARTE. Fez também alguns 365 

comentários sobre o que tinha sido feito no Pelourinho. E terminou dizendo que o texto do 366 

conselheiro Paulo Ormindo era muito interessante. O conselheiro Antônio Carlos Vieira, 367 

Representante da Área de Museus, manifestou-se referindo a um problema que estava 368 

ocorrendo no Rio de Janeiro e que estaria muito ligado ao tema que o conselheiro Paulo 369 

Ormindo teria dito no texto, que seria a questão do choque de ordem, que é uma atuação da 370 

própria prefeitura sob o título de impor uma ordem pública na cidade, mas que estaria 371 

afetando muitas manifestações culturais e citou alguns exemplos. Que as manifestações 372 

culturais não estão sendo permitidas. A conselheira Dulce Tamara Lamego, 373 

Representante da Área de Dança, manifestou-se sobre a importância da colocação feita 374 
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pelo conselheiro Paulo Ormindo, por ser uma colocação para o futuro, porque é entender a 375 

rua, a praça como espaço cultural e é pensar na vida, no homem que vive ali e nas 376 

estratégias de sobrevivência. Ressaltou que alguns estudos já estavam sendo feitos com 377 

relação a esse assunto e sugeriu que o próximo Conselho se empenhasse no assunto como 378 

estratégia de sobrevivência. A conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da 379 

Área de Circo, manifestou-se dizendo que iria trazer uma moção ao Conselho sobre o 380 

espaço do Circo Crescer e Viver, que é um projeto que funciona num terreno da Praça 11, 381 

que era um terreno de crack, de drogas e de assaltos. E quando o circo foi montado ali 382 

passou a fazer um trabalho com toda a comunidade do entorno. E que, agora, descobriram 383 

que para as Olimpíadas no Rio de Janeiro está prevista a construção de um Banker de 384 

Segurança naquele lugar. Ou seja, a idéia é tirar o circo que atende a toda a comunidade e 385 

ao entorno da praça também. Que não trouxe a moção porque há uma semana atrás o 386 

Governador Sérgio Cabral havia dado uma declaração dizendo que o circo não iria sair sem 387 

antes se conseguir um terreno para o circo continuar com o seu trabalho. Que até agora deu 388 

resultado, mas que a qualquer momento poderia ter que ser feito uma moção pedindo ao 389 

governador que respeitasse as suas próprias palavras. O conselheiro Bruno Monteiro, 390 

Representante da Área de Artes Visuais, manifestou-se dizendo que o problema da 391 

violência deveria ser pensado mais como problema de doença do que problema de polícia, e 392 

de remédio. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, agradeceu a todos 393 

pelas contribuições, ao conselheiro Paulo Ormindo pelo texto. Disse que enviaria o texto a 394 

cada um dos conselheiros e quem tivesse contribuições que enviassem até o final da semana 395 

vindoura, para que se formatasse um documento único com todas as sugestões do plenário 396 

para serem transmitidas ao grupo de trabalho quando for criado. Em seguida retomou a 397 

moção apresentada pelo conselheiro Cesar Piva e pediu que ele lesse já com as devidas 398 

alterações. O conselheiro Cesar Piva, Representante da Inclusão Social por Intermédio 399 

da Cultura, leu a moção com as devidas alterações sugeridas pelos conselheiros. Em 400 

seguida o senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, passou a fazer as 401 

inscrições e passou a palavra ao senhor Américo. O senhor Américo José Córdula 402 

Teixeira, Secretário da SID, manifestou-se fazendo uma observação de que onde estava 403 

escrito signatário deveria ser colocado “o Brasil ratificado no Congresso Nacional em 2006, à 404 

Convenção”. E onde estava “proteção e fomento”, na verdade, seria melhor colocar “proteção 405 

e promoção da diversidade”, para ser coerente com o texto. O conselheiro Maurício 406 

Fernando Pestana, Representante das Culturas Afro-Brasileiras, manifestou-se dizendo 407 

estar sentido falta da palavra “representação” no texto. Pois em discussões feitas sobre a 408 

CONFECOM, os meios de comunicação precisariam representar um pouco mais a 409 

diversidade. E o lugar que achou no texto que poderia ser colocada a palavra “representação” 410 

seria no segundo parágrafo quando termina com a palavra “acesso”, deveria ser colocada a 411 

palavra “representação”. Porque eles podem dizer que há essa representação, mas que não 412 

dá para ver como isso se dá. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 413 

colocou em votação a moção a ser encaminhada à CONFECOM, no que foi aprovada por 414 

unanimidade. Em seguida passou a palavra ao conselheiro Ildeu. O conselheiro Ildeu, 415 

Representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, manifestou-se convidando a todos 416 

para a IV Conferência de Ciência, Tecnologia e Informação, nos dias 22, 27 e 28 de maio. 417 

Ressaltou que essa era uma conferência aberta a todos e que a idéia da conferência, que foi 418 

estabelecida por decreto presidencial, que terá como tema “A Construção de uma Política de 419 

Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável”, que havia 420 

deixado um folder a todos e salientou que se o Conselho quisesse se manifestar isso poderia 421 
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ser feito. Fez mais algumas observações importantes sobre a conferência e que Ciência e 422 

Cultura será um tema presente na conferência. E se alguém tivesse textos que os mesmos 423 

fossem enviados. Fez menção, também, a um edital feito com o CNPQ. E sugeriu que o 424 

Conselho participasse do aniversário de 50 Anos de Brasília. O senhor Américo José 425 

Córdula Teixeira, Secretário da SID, manifestou-se dando alguns informes da SID, citou a 426 

entrega do Prêmio Cultural 2009, Homenageando Dona Izabel Mendes, uma ceramista do 427 

Vale do Jequitinhonha e que foram feitas três mil inscrições, para premiar cento e noventa e 428 

cinco mestres e grupos tradicionais. Que o trabalho foi feito em cinco dias com uma comissão 429 

composta com 32 pessoas, sendo que entres essas pessoas havia pessoas premiadas em 430 

outras edições e quatro mestres participaram da comissão julgadora pela primeira vez. E que 431 

contou, também, com a presença de acadêmicos, o IPHAN, as secretarias. Informou que a 432 

próxima ação será o I Primeiro Encontro Sul-Americano dos Povos Guaranis, que irá 433 

acontecer de 02 a 05 de fevereiro, em Diamante do Oeste, que é uma comunidade indígena, 434 

perto de Foz de Iguaçu, onde vão ser levados oitocentos indígenas da América do Sul de 435 

sete estados do Brasil e de mais quatro países que são Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai 436 

e contará no último dia com a presença dos cinco Ministros da Cultura, com as presenças 437 

confirmadas dos Ministros do Brasil, Paraguai, Bolívia e que estava aguardando a 438 

confirmação das presenças dos Ministros do Uruguai e da Argentina. E que isso já fazia parte 439 

do primeiro trabalho com a OSCIP que foi colocada na última reunião onde foi colocado o 440 

Instituto Empreender que vai viabilizar o deslocamento dos oitocentos indígenas para a aldeia 441 

Guarani, perto de Foz do Iguaçu. Fez um breve relato sobre a participação da Delegação 442 

Brasileira na III Reunião do Comitê Intergovernamental na UNESCO, que havia acontecido 443 

na semana passado. E relatou que o principal tema foi a criação de um Fundo Internacional 444 

da Diversidade. Informou que são vinte e quatros países participantes e que o Brasil teria 445 

sido reeleito por mais quatro anos e que teria como tarefa entregar um relatório das ações da 446 

implementação da convenção que deverá ser entregue em 2012. E que sugestões como as 447 

que o conselheiro Cesar Piva fez ao conselho são muito importantes, porque essas ações 448 

farão parte do relatório. Informou que o valor do fundo ainda é muito baixo, no valor de um 449 

milhão e seiscentos mil dólares. Que o Brasil, nos dois anos de trabalho, aplicou cinqüenta 450 

mil dólares de contribuição. E que são seis especialistas que irão controlar esse fundo. E que 451 

não acredita que em pouco tempo esse fundo vá ter efeito importante. Mas que no Brasil 452 

estaria sendo sugerido a criação do Fundo Setorial da Diversidade Cultural e Cidadania, que 453 

está na proposta de Reforma da Lei de Incentivo e que, ontem, numa reunião do grupo 454 

estratégico o Ministro e o secretário Manevy, independente da reforma, vão começar a aplicar 455 

os fundos setoriais dentro da política do Ministério da Cultura. Explicou que o conselho vai ter 456 

um papel muito importante, pois os critérios irão passar por ele. E que isso vai ser fruto 457 

dentro dos fundos setoriais, das pré-conferências e dentro da Conferência Nacional de 458 

Cultura. Ressaltou que deverá haver uma preocupação muito grande por parte de todos com 459 

o Fundo Setorial da Diversidade Cultural, claro que com os outros fundos também, fazendo 460 

um exercício para depois levar a experiência nas próximas reuniões do Comitê 461 

Intergovernamental. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, dirigiu-se a 462 

todos perguntando se haveria alguma questão relacionada aos fundos que a mesma fosse 463 

deixada para após o almoço, por tratar-se de item de pauta. O senhor Geraldo Moraes, 464 

Indicação MinC, ressaltou que a sua intervenção seria sobre o Fundo Internacional que o 465 

senhor Américo havia mencionado e que seria breve. Informou que o encontro só foi possível 466 

ser realizado devido ao apoio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado 467 

da Bahia. Foram trinta e nove países a participarem com setenta e sete pessoas 468 
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representando as qualizões e representando várias organizações mundiais como a 469 

Organização Mundial dos Músicos, dos Artistas, Atores e organismos internacionais de um 470 

modo geral. Ressaltou que nesse encontro foi aprovada uma declaração de reforço a todas 471 

as determinações da UNESCO que implica no compromisso da sociedade civil de trabalhar, 472 

não só de executar os projetos dentro da convenção, mas trabalhar junto aos seus países no 473 

sentido da aplicação da convenção ou quando os países ainda não ratificaram trabalhar pela 474 

ratificação como às convenções vem fazendo. Informou que iria encaminhar ao Conselho o 475 

relatório final de todo o evento. O senhor Bruno Monteiro, Representante da Área de 476 

Artes Visuais, manifestou-se parabenizando e agradecendo a participação que havia 477 

acontecido em Salvador, da Qualização Internacional, disse ter sido especial para ele e que 478 

foi especial, também, por haver um grupo de trabalho para Relações Internacionais de 479 

Cultura. E gostaria de deixar uma mensagem para que o Ministério da Cultura se aproprie 480 

mais desse grupo, principalmente quando pensa diversidade cultural, quando pensa 481 

segurança, quando pensa violência, quando pensa desenvolvimento econômico, levando em 482 

conta que é a partir de uma desconstrução de padrões que se avança com mais velocidade. 483 

E sugeriu que fosse discutida a idéia de ciência e tecnologia junto, pois o Ministério da 484 

Ciência e Tecnologia já é um grande parceiro do Ministério da Cultura, e seria bom reforçar a 485 

possibilidade da Cultura ter um assento no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. O 486 

senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, agradeceu a todos, informando que 487 

o retorno seria às 14h. Após o almoço, o senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do 488 

CNPC, deu início à reunião comunicando o item da pauta a ser apreciado que seria a 489 

apresentação das diretrizes gerais da aplicação dos recursos do Fundo, que teria sido um 490 

tema tratado no grupo de trabalho, que cuidou especificamente das diretrizes e que a relatora 491 

foi a conselheira Dulce, que iria fazer uma explanação das diretrizes apresentadas e um 492 

panorama geral do que foi a reunião. Informou que na pasta que os conselheiros receberam 493 

constava a Ata da 1ª Reunião da Comissão Temática de Finanças, que teria sido 494 

encaminhada à SEFIC, que já levou em conta essas deliberações tomadas no dia nove de 495 

setembro de 2009. Em seguida passou a palavra à conselheira Dulce Tamara Lamego e 496 

disse que em seguida estariam abertas as inscrições para as perguntas que se fizessem 497 

necessárias. A conselheira Dulce Tamara Lamego, Representante da Área de Dança, 498 

passou a ler a Ata da Reunião relatando as diretrizes aprovadas pela Comissão Temática de 499 

Finanças. Informou que as propostas foram lapidadas por todos os participantes da reunião 500 

até se chegar a essas diretrizes. Ressaltou que o trabalho foi bastante exaustivo, com um dia 501 

inteiro de trabalho. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante da Área de Artes 502 

Visuais, manifestou-se afirmando que a dificuldade maior foi a de ser coerente e o mais 503 

amplo possível devido à qualidade dos debates que têm ocorrido no CNPC ou o que os 504 

conselheiros costumam trazer ao plenário. E que a grande preocupação foi a de estarem 505 

contemplando os debates internos, os resultados futuros e imediatos e de sinalizar para 506 

abertura de propostas que já haviam sido levantadas no Conselho. E que essa foi a idéia 507 

permeada nesses itens que foram colocados como diretrizes pela Comissão Temática de 508 

Finanças. Que o desejo maior é ver como o resultado da Comissão de Finanças se consolida 509 

na prática e nas propostas que serão apresentadas. A conselheira Dulce Tamara Lamego, 510 

Representante da Área de Dança, argumentou que o desafio será a aplicação disso. O 511 

senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se informando que o 512 

resultado dessa Reunião da Comissão Temática de Finanças já havia sido enviado à 513 

Secretária-Executiva, à SEFIC, que, por sua vez, já estaria trabalhando com essas diretrizes 514 

e que a opção tomada pelo Conselho, quando da criação da Comissão Temática de 515 
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Finanças, foi a de apresentar as diretrizes gerais. Por isso que a preocupação da comissão 516 

foi a de apresentar a diretriz que fosse o mais geral possível para que depois na SEFIC 517 

diretrizes mais específicas e mais pontuais sejam apresentadas. Continuando disse poder 518 

antecipar que a senhora Teresa Cristina, da SEFIC, estaria presente na reunião do dia 519 

seguinte para apresentar um pouco do desdobramento disso e que, talvez, seja o momento 520 

de algumas sugestões serem apontadas e disse achar que a sugestão do Bruno e da Alice 521 

era importante até para apontar qual o caminho do Conselho nesse ponto específico. E 522 

sugeriu que ficasse anotado para a reunião do dia seguinte essa questão para discussão e 523 

debate. A conselheira Dulce Tamara Lamego, Representante da Área de Dança, 524 

manifestou-se dizendo que isso era o mais importante. O senhor Marcelo Veiga, 525 

Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se abrindo as inscrições para os conselheiros se 526 

manifestarem. O conselheiro Osvaldo Viégas, Fórum Nacional de Secretários Estaduais, 527 

manifestou-se dizendo que queria resgatar o que já havia sido avançado no sentido das 528 

diretrizes e inclusive trazer a Resolução nº 01, de 17 de junho de 2009, que havia sido um 529 

ponto levantado por ele na reunião de junho, sobre a aplicação dos recursos e que a 530 

Resolução determinou que o Ministério elaborasse com base nos dados históricos de 531 

aplicação do FNC e nas informações contextuais da Cultura no País, proposta de diretrizes 532 

gerais para aplicação dos recursos do Fundo, no que concerne a sua distribuição regional e 533 

ao peso relativo dos setores e modalidades do fazer cultural para o exercício de 2010, a ser 534 

apreciado na 7ª Reunião do CNPC, realizada em agosto. Informou que essa reunião foi feita 535 

e que em agosto houve a apresentação da Nota Técnica nº 1, que foi um belo trabalho sobre 536 

a aplicação dos recursos, apresentado ao conselho pelo senhor Jefferson Chaves Boechat, 537 

com os dados da aplicação dos recursos desde 2003 até 2008, valores percentuais que 538 

foram efetivados e acha que esse é um referencial que pode balizar. Informou ter um 539 

discurso antigo no Fórum dos Secretários sobre a questão da distribuição regional e do 540 

critério populacional. Em seguida leu a Nota Técnica. Em seguida fez uma proposta de que 541 

fosse acrescentada uma sétima diretriz e que as diretrizes já colocadas pelo grupo estariam 542 

bem abrangentes. Sugeriu que a sétima diretriz ficasse da seguinte maneira: “a distribuição 543 

de recursos do FNC deverá atender aos critérios propostos na Nota Técnica nº 01/2009 – 544 

DGE/SE/MinC, em especial o seu Anexo VI, facultado ao MinC a aplicação de 30% do total 545 

dos recursos em projetos nacionais, dos quais 2% poderão ser aplicados em projetos de 546 

circulação e/ou divulgação da cultura nacional no exterior”. Continuando fez algumas 547 

explicações sobre sua proposta sugerida e disse não saber a melhor forma para visualizar 548 

essa proposta ou gerar uma discussão maior para um melhor entendimento. O conselheiro 549 

Ignácio Kornowski, representante da Confederação Nacional de Municípios, manifestou-550 

se favorável ao comentário, mas que quando foi feito esse trabalho buscou-se uma 551 

abrangência geral para a Política Pública de Cultura de Incentivo, principalmente em resgate 552 

daquelas que são menos favorecidas em arrecadação de dinheiro e investimentos. Disse ser 553 

a favor da sugestão da proposta do conselheiro Osvaldo, mas que gostaria que ficassem 554 

preservadas as outras seis diretrizes elaboradas pelo grupo de trabalho. O conselheiro 555 

Álvaro Santi, Representante da Área de Música Erudita, manifestou-se dando parabéns 556 

ao grupo e a favor da proposta sugerida pelo conselheiro Osvaldo. Sugeriu que fosse feita 557 

uma revisão no Plano Nacional do Fundo, pois algumas coisas ficaram faltando na área da 558 

música. Que uma coisa que achava importante para ser discutido pelo Conselho seria o uso 559 

pelo próprio governo dos recursos do fundo. Porque, salvo engano, isso não estaria na 560 

proposta da Lei Rouanet. Que não sabia como estava sendo isso hoje, mas no governo 561 

passado os recursos do FNC tinham alto índice de uso por entidades vinculadas ao 562 
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Ministério. Sabe que isso mudou, mas não sabia como estava e gostaria de saber em que 563 

medida o Ministério está usando o fundo e se o Ministério entende que esse fundo deveria 564 

atender editais, repasse aos municípios e estados e que fosse limitado o uso pelo próprio 565 

pode público federal. A conselheira Dulce Tamara Lamego, Representante da Área de 566 

Dança, manifestou-se a favor da proposta do conselheiro Osvaldo, mas estaria preocupada 567 

com o padrão, disse não ter entendido muito bem a proposta colocada pelo conselheiro 568 

Osvaldo, mas não era especialista em finanças. O conselheiro Bruno Monteiro, 569 

Representante da Área de Artes Visuais, manifestou-se dizendo estar de acordo com a fala 570 

da conselheira Dulce e do conselheiro Ignácio. E que talvez fosse melhor ouvir mais a fala do 571 

conselheiro Osvaldo para poder melhor entender o que ele estaria tentando colocar. O 572 

conselheiro Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional de Secretários 573 

Estaduais, manifestou-se explicando a Resolução 001/2009 e dizendo que era competência 574 

do Conselho a redução das desigualdades regionais. Em seguida passou a dar alguns 575 

exemplos sobre a distribuição dos recursos. Disse que achava que deveria ser trabalhado 576 

não só a distribuição dos recursos, mas também trabalhar as desigualdades regionais. Mas 577 

que deveria ter um critério, uma diretriz para trabalhar essas desigualdades. Por isso sugeriu 578 

essa proposta de uma diretriz, no caso a diretriz de número 7. A conselheira Dulce Tamara 579 

Lamego, Representante da Área de Dança, manifestou-se dizendo ser importante essa 580 

questão da regionalização, mas que seria importante que a proposta dele tivesse uma 581 

redação que tenha uma forma mais geral. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante 582 

da Área de Artes Visuais, manifestou-se fazendo uma colocação ao conselheiro Osvaldo 583 

dizendo que houve uma preocupação durante o processo que seria a do poder de 584 

fiscalização do Conselho como proponente. E que achava que esse assunto deveria ser mais 585 

aprofundado numa próxima reunião do Conselho. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-586 

Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que o conselheiro Osvaldo estaria fazendo uma 587 

redação para ser discutida. A conselheira Dulce Tamara Lamego, Representante da Área 588 

de Dança, manifestou-se dizendo que a diretriz deveria ter algo mais específico e que na 589 

diretriz 7ª, elaborada pelo conselheiro Osvaldo, estaria referindo-se à Nota Técnica e achava 590 

que isso não era específico. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 591 

passou a ler a proposta da nova redação da diretriz 7ª elaborada pelo conselheiro Osvaldo 592 

ficando da seguinte forma: “a distribuição dos recursos do FNC deverá atender aos critérios 593 

propostos na Nota Técnica nº 1/2009 – DGE- SE/MinC, em especial o seu Anexo VI, 594 

facultado ao MinC a aplicação de 30% do total dos recursos em projetos nacionais dos quais 595 

3% poderão ser aplicados em projetos de circulação e/ou divulgação da cultura nacional no 596 

exterior”. Em seguida passou a palavra à conselheira Dulce. A conselheira Dulce Tamara 597 

Lamego, Representante da Área de Artes Visuais, manifestou-se dizendo que achava que 598 

poderia ser dada uma redação mais objetiva e não usar a citação de Nota Técnica, porque 599 

Nota Técnica a qualquer momento poderia vir outra Nota Técnica e achava que isso não 600 

deveria constar, dentro do padrão dos outros itens que foram colocados. O conselheiro 601 

Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, 602 

manifestou-se dizendo que usou a Nota Técnica como padrão porque dessa forma estaria 603 

valorizando o trabalho do Ministério. Que isso está no regimento, que foi solicitado pelo 604 

Conselho e que o Ministério apresentou essa Nota Técnica, que por sinal está muito bem 605 

feita. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se pedindo a 606 

palavra para lembrar algumas questões que haviam sido colocadas, sem fazer valoração. 607 

Continuando informou que quando foram definidas as questões que seriam levadas em 608 

consideração pela Comissão Temática ficou definido o caráter de abrangência dessas 609 
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diretrizes. Que quando a conselheira Dulce coloca a questão de se mencionar a Nota Técnica 610 

é porque ela dá um caráter temporal a essa diretriz. E que na ocasião o plenário optou por 611 

diretrizes gerais e amplas e que esse foi o trabalho feito pela Comissão Temática. E que essa 612 

diretriz colocada pelo conselheiro Osvaldo particulariza e dá um caráter mais temporal a esse 613 

critério. E que as outras diretrizes começam no imperativo e que precisaria fazer modificação 614 

na diretriz 7ª caso seja aprovada. O conselheiro Álvaro Santi, Representante da Área de 615 

Música Erudita, manifestou-se dizendo haver um desequilíbrio entre as diretrizes anteriores 616 

e a diretriz elaborada e proposta pelo conselheiro Osvaldo. E que estava na dúvida se o 617 

trabalho iria parar nas diretrizes ou se iria avançar para entrar na atribuição do Conselho, 618 

citado pelo Osvaldo, pois, caso contrário, o Conselho estaria se eximindo de determinar isso. 619 

O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que no 620 

regimento está estabelecido diretrizes gerais. E que isso é um entendimento que o plenário 621 

terá que fazer do que são essas diretrizes gerais. O conselheiro Álvaro Santi, 622 

Representante da Área de Música Erudita, manifestou-se dizendo que isso caberia ao 623 

grupo de trabalho prosseguir e aprofundar o trabalho já encaminhando. O senhor Marcelo 624 

Veiga, Coordenador-Gral do CNPC, lembrou que ficou acordado com o plenário e depois no 625 

grupo de trabalho que esse aprofundamento ficaria a cargo da SEFIC, em diretrizes 626 

específicas. Mas não haveria impedimento algum de que o grupo de trabalho se reúna e 627 

continue sugerindo e fazendo trabalhos junto com a SEFIC. A conselheira Dulce Tamara 628 

Lamego, Representante da Área de Dança, disse não ter dúvidas quanto a isso, mas não 629 

sabia se seria nesse momento ou num segundo momento. E sugeriu que o Conselho faça 630 

uma recomendação, um informe, disse não saber se isso seria possível, como deve ser 631 

aplicado e não nessas diretrizes gerais. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do 632 

CNPC, disse que isso deveria ser deixado bem claro, mas que isso seria o caso de um 633 

trabalho estendido da Comissão Temática em conjunto com a SEFIC para trabalhar essas 634 

questões. Em seguida passou a palavra ao conselheiro Osvaldo para que fizesse a defesa da 635 

sua proposta. O conselheiro Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional de 636 

Secretários Estaduais, manifestou-se dizendo que o caráter temporal é para o ano de 2010. 637 

E que no ano que vem o Conselho deverá se debruçar de novo, segundo o que estabelece o 638 

regimento do Conselho. Que são competências dos conselhos e que achava que o CNPC 639 

está se furtando do que o Ministério está colocando aos Conselhos municipais e estaduais e 640 

que, com isso, não estava entendendo o Conselho. E continuava achando que o Conselho 641 

estaria abrindo mão de uma prerrogativa que é fundamental. É uma determinação 642 

constitucional essa questão da desigualdade e quando isso é possível ser feito não está 643 

sendo feito. A conselheira Dulce Tamara Lamego, Representante da Área de Dança, 644 

manifestou-se dizendo não concordar com essa diretriz geral que coloca facultativo o 645 

Ministério fazer isso ou aquilo. Acha que deveria ser algo mais determinante. O conselheiro 646 

Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, 647 

manifestou-se fazendo algumas ponderações quanto ao que foi colocado pela conselheira. E 648 

disse que o termo seria facultado mesmo, pelo que estaria sendo estabelecido para o 649 

Ministério fazer com relação à distribuição dos recursos. O conselheiro Antônio Carlos 650 

Vieira, Representante da Área de Museus, manifestou-se concordar com o que o 651 

conselheiro Álvaro colocou e que já que estava se tratando de diretrizes seria importante se 652 

reportar ao texto da Política Nacional de Cultura, pois traz um conteúdo interessante, já 653 

coloca algumas diretrizes. Quanto à questão da distribuição deveriam ser consideradas as 654 

questões sociais, a questão territorial, que foi esclarecida pelo conselheiro Osvaldo, a 655 

questão do IDH. Que deveria haver questionamento sobre a Política de Editais, por estar 656 
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muito limitada e dar condições de continuidade aos projetos culturais. Pois, muitas vezes, há 657 

investimentos em bens de capital e não há investimentos em pessoas. Que não são poucos 658 

os casos de instituições, projetos que estão com estruturas fantásticas de material que está 659 

se deteriorando, mas que não tem condições de dar continuidade às suas ações, porque não 660 

há uma política de continuidade. Isso acontece em vários Pontos de Cultura e de muitas 661 

iniciativas culturais que não tiveram a possibilidade de continuidade e estão com dificuldades 662 

de recursos. Disse concordar com a conselheira Dulce de que é preciso aprofundar essa 663 

questão e que o Conselho tem que demonstrar que está com os pés no chão e acha que o 664 

texto do Plano Nacional de Cultura deve ser utilizado. O conselheiro Adriano Araújo, 665 

Representante da Área de Música, manifestou-se dizendo ter entendido desde o início o 666 

que havia sido colocado pelo conselheiro Osvaldo e o que teria que ser discutido seria a 667 

redação da proposta. A observação do conselheiro não compromete, caso seja colocado 668 

mais um item, o trabalho que foi tão bem feito pela Comissão Temática. Explicou que havia 669 

entendido que todo o trabalho da comissão teria que passar pela plenária do Conselho e 670 

depois ser encaminhado para o setor competente. E sugeriu que os próximos trabalhos das 671 

comissões passassem pela plenária do Conselho para ter as ponderações, de passar o dia 672 

inteiro trabalhando procurando os caminhos de ordem geral e disse não imaginar a confusão 673 

que deve ter dado nesse documento para se chegar a essas seis recomendações. E 674 

concorda com o conselheiro Osvaldo, porque não se falar em finança sem saber como isso 675 

vai ser distribuído regionalmente. E sugeriu que fosse colocada a redação da proposta do 676 

conselheiro Osvaldo para ver como ficaria. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral 677 

do CNPC, manifestou-se dizendo que todas as comissões temáticas e os grupos de 678 

trabalhos, os resultados dessas instâncias têm que passar necessariamente pelo plenário. E 679 

que nesse caso houve uma inversão por conta do tempo. Quando foi colocada a Nota 680 

Técnica ficou acertado que isso teria que ser encaminhando o mais rápido possível à SEFIC. 681 

Então, o próprio plenário concedeu autonomia ao grupo de trabalho para que ele delimitasse 682 

essas diretrizes e enviasse à SEFIC. O que não impede que eles retornem ao plenário para 683 

uma discussão mais ampla. E que o Ministério precisava com urgência dessas diretrizes, por 684 

isso houve uma inversão do trâmite. A conselheira Dulce Tamara Lamego, Representante 685 

da Área da Dança, manifestou-se dizendo que para que os trabalhos andassem, para que a 686 

reunião continuasse, se propôs a sentar com o conselheiro Osvaldo para fazer uma nova 687 

redação de proposta para a 7ª diretriz, para que fosse apresentada à plenária no final da 688 

tarde. Caso o conselho achasse necessário a colocação dessa diretriz. O senhor Marcelo 689 

Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, consultou o plenário para ver se haveria a 690 

necessidade dessa reunião da relatora com o conselheiro Osvaldo. Colocando em votação foi 691 

aprovada por unanimidade a necessidade de inclusão dessa diretriz, que seria apresentada 692 

no final da tarde. Enquanto isso seria dada a continuação aos itens da pauta da reunião. A 693 

conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área de Circo, manifestou-se 694 

dizendo que havia sido esquecida a proposta que o conselheiro Álvaro havia apresentado 695 

que seria a de que deveria haver um controle em relação ao uso pelo próprio ministério do 696 

percentual quanto a isso. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 697 

manifestou-se dizendo que achava não ter problema o conselheiro Álvaro juntar-se à 698 

conselheira Dulce e ao conselheiro Osvaldo para fazer uma proposta e no final da tarde as 699 

duas propostas seriam apresentadas ao plenário. Consultou o plenário, no que foi aprovada 700 

por unanimidade a sugestão do conselheiro Álvaro juntar-se ao outros dois conselheiros. Em 701 

seguida deu continuidade à reunião apresentando o senhor Gog, que seria o representante 702 

do conselho na I Conferência Nacional de Comunicação e que iria rapidamente dar algumas 703 
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informações do que estaria acontecendo na conferência. O conselheiro Gog, Notório Saber 704 

da Área Cultural, manifestou-se cumprimentando a todos e disse não estar presente na 705 

reunião do Conselho por estar representando-o na I Conferência Nacional de Comunicação. 706 

Informou que estava acompanhando a conferência desde o dia anterior, observando as 707 

expectativas da sociedade civil, que estaria acompanhando também algumas reuniões que 708 

estariam acontecendo paralelamente. E na tarde do dia anterior havia acontecido uma 709 

reunião do empresariado, que tinha pouca representatividade nessa conferência, apenas a 710 

Rede Bandeirante e a Rede Brasil. Que os grandes meios televisivos não estavam presentes 711 

promovendo o esvaziamento da discussão. Que os poucos empresariados ameaçaram sair 712 

da mesa de negociação causando um grande reboliço na conferência. Nesse momento 713 

estaria sendo votado o regimento interno com muita discussão. E a expectativa era que às 714 

16h começassem os trabalhos dos grupos de trabalho e que, como observador, teria acesso 715 

a todos os grupos de trabalho e teria direito a voz e não a voto. Que a fala do presidente 716 

agradou a alguns, mas não agradou a muitos. E o que se percebe é que os que não estão 717 

presentes já fizeram a sua pressão antes da realização da conferência. E como observador 718 

do Conselho não poderia deixar de passar essas informações e que no dia seguinte passaria 719 

para dar mais informações sobre o que estaria acontecendo nos grupos de trabalho da I 720 

Conferência de Comunicação. Informou que a moção elaborada pelo conselheiro Cesar Piva 721 

é uma expectativa pré-conferência e que estaria bastante preocupada com essa caminhada 722 

da conferência. Perguntou se havia alguma dúvida que pudesse ser tirada. A conselheira 723 

Solange Lima, Representante da Área do Audiovisual, manifestou-se que a Rede 724 

Bandeirante não deveria ter ameaçado de sair e que não deveria ter entrado. Informou que 725 

em Salvador foram inscritas cento e vinte pessoas, funcionários de TVs, celulares e ninguém 726 

pode participar. Disse que havia pedido uma moção ao Conselho para que um produtor de 727 

cada estado ligado ao Conselho participasse da conferência, mas, infelizmente, o Conselho 728 

não se moveu. E ressaltou que essa conferência é uma palhaçada, pois não tem ninguém 729 

para falar, não tem ninguém para se expor, quando é observador não pode se colocar. Que 730 

eles haviam participado de uma plenária e quase apanharam, porque iriam impugnar a 731 

conferência e que o melhor teria sido impugnar todos os estados. O conselheiro Geraldo 732 

Moraes, Indicação MinC, manifestou-se dizendo que a idéia era trazer a impugnação para a 733 

etapa nacional. Perguntou ao senhor Gog se ele saberia dizer o porquê dos meios de 734 

comunicação querer se retirar da conferência. O conselheiro Gog, Notório Saber da Área 735 

Cultural, manifestou-se dizendo que eles não justificaram. Mas que após lerem o regimento 736 

interno não concordaram com várias coisas e não quiseram ir para a votação. Que mais ou 737 

menos teriam mil e poucos delegados participando e que nessa retirada uns seiscentos 738 

estariam com esses meios de comunicação. E que aí é que se percebe a força com que foi 739 

trabalhado para que se esvaziasse a discussão da sociedade civil. Mas que acabaram não se 740 

retirando. E que o desconforto se deu porque algumas coisas que estavam sendo discutidas 741 

já estariam no estatuto inicial, que resolveram discutir o regimento depois da conferência já 742 

estar acontecendo. Ressaltou que não se pode tirar o lastro da CONFECOM no sentido de 743 

um marco, mas que, infelizmente, percebe-se que está muito aquém de uma caminhada nos 744 

meios de comunicação brasileira. E que o Conselho não é omisso nesse ponto. O 745 

conselheiro Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, Representante de Entidades de 746 

Pesquisa, manifestou-se dizendo compartilhar do que foi perguntado pelo conselheiro 747 

Geraldo. E perguntou ao conselheiro GOG se a CONFECOM havia se esvaziado e o 748 

conselheiro GOG respondeu-lhe que no momento o que estava discutindo na CONFECOM 749 

era o regimento interno e que a expectativa era que na parte da tarde começassem os 750 
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trabalhos dos grupos de trabalho com discussões de temas polêmicos como Direitos Autorais 751 

que, inclusive, sempre foi colocado pelo CNPC. E que os movimentos sociais e as entidades 752 

não conseguiam se articular. A conselheira Solange Lima, Representante da Área do 753 

Audiovisual, manifestou-se dizendo que o problema é sério. Que desde o início do ano que 754 

havia comentado que o CNPC tem que estar fora desse âmbito de só votar projeto. Ressaltou 755 

que a função de um Conselho de Políticas Culturais é estar pensando na sociedade. E que, 756 

na sua opinião, a CONFECOM não foi bem trabalhada, como está sendo a Conferência de 757 

Cultura.  E com isso, a sociedade civil ficou prejudicada na CONFECOM com uma 758 

participação mínima de representantes. O conselheiro GOG, Notório Saber da Área da 759 

Cultura, manifestou-se dizendo que a mesma coisa teria acontecido na CONSEG, 760 

Conferência Nacional de Segurança Pública, que não houve a participação da sociedade civil 761 

como deveria. E que a segurança pública foi tratada como caso de polícia e não como 762 

deveria ser tratada, pois não houve uma discussão mais profunda, o que houve na CONSEG 763 

foi uma grande participação industrial. Que segurança e comunicação são coisas vitais para o 764 

país para que seja mantido o controle da população. O senhor Marcelo Veiga, 765 

Coordenador-Geral do CNPC, agradeceu a presença do conselheiro GOG. Fez um apelo 766 

para que todos os conselheiros estivessem presentes na reunião do dia seguinte para 767 

poderem votar o regimento interno do Conselho. Em seguida passou ao item seguinte da 768 

pauta que seria a parceria do Ministério com a OSCIP ACMA. Explicou que essa parceria já 769 

era do conhecimento de todos, mas que havia sido feitas algumas alterações. Em seguida 770 

passou a palavra a senhor Américo Córdula, Secretário da Identidade e da Diversidade 771 

Cultural do MinC. O senhor Américo José Córdula Teixeira, Secretário da Identidade e 772 

Diversidade Cultural, manifestou-se cumprimentando a todos. Explicou que a retirada desse 773 

termo de parceria da última reunião se deu porque estaria faltando um parecer técnico da 774 

FUNARTE. Fez uma apresentação do projeto e todas as suas dificuldades de execução. 775 

Explicou que esse projeto era um grande desafio para a SID. Que o projeto não envolve só 776 

os povos indígenas, mas também os seringueiros e os povos extrativistas da Região 777 

Amazônica. Informou que já havia participado de uma missão com o Ministro Gilberto Gil com 778 

relação a esse projeto. Informou que esse trabalho é um trabalho que vem sendo realizado 779 

há bastante tempo, tudo sendo desenvolvido em parceria com diversas ONGs, com 780 

fundações internacionais, com o Ministério da Cultura, com Pontos de Cultura, informou 781 

também que trinta Pontos de Cultura já foram implementados na região entre o Acre e a 782 

Amazônia, sendo que nove estão no Acre. Explicou sobre os equipamentos que são 783 

instalados nesses Pontos de Cultura Indígenas, pois não há energia elétrica nessas regiões. 784 

Explicou que de toda essa demanda apresentada é que surgiu o projeto, que foi submetido 785 

ao Conselho, onde visa dar mais capacidade de construção de espaço para as 786 

apresentações, de formação, de oficinas para mostrar a cultura tradicional, o 787 

desenvolvimento de práticas de teatro, de música, de capacitação para eles produzirem os 788 

seus próprios CDs e também a circulação dessas produções artísticas dentro da região do 789 

Juruá e do Acre, atingindo também outros estados. Informou que dentro da comunidade dos 790 

axanincas é um grande laboratório e que existe um ideal de criação da Universidade da 791 

Floresta para receber vários grupos sociais indígenas e não indígenas para trabalhar o 792 

manejo sustentável e fazer o intercâmbio dessas culturas. O senhor Américo informou que 793 

esse projeto conta com várias parcerias e deu exemplos de algumas. Informou que essa 794 

apresentação foi para ambientar os conselheiros aonde acontecerão os projetos. Que o 795 

Ministério da Cultura pretende replicar essa experiência dos Povos do Acre em outras regiões 796 

do país sendo que cada um na sua dinâmica, no seu habitat. Informou que os cento e 797 
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cinqüenta Pontos de Cultura irão trabalhar numa rede nacional para ser feita trocas de 798 

experiências que são muito importantes. Que esse é um primeiro projeto feito pela SID com 799 

total autonomia dos Povos Indígenas com os seus conselhos constituídos pelos próprios 800 

anciões das comunidades com o acompanhamento do Ministério e que essa é uma 801 

experiência exitosa dentro dos Pontos de Cultura Indígena. Que os Povos Axanincas têm 802 

uma visibilidade não só do Governo Federal, mas, também, no mundo todo. Que eles têm 803 

articulação com os Estados Unidos e com a Europa. Em seguida passou a palavra ao 804 

conselheiro Daniel para que fizesse alguma complementação. O senhor Marcelo Veiga, 805 

Coordenador-Geral do CNPC, passou a palavra ao conselheiro Daniel e informou que após 806 

a fala do conselheiro estaria aberto o espaço para inscrições. O conselheiro Daniel Queiroz 807 

de Sant’Ana, Representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, iniciou 808 

cumprimentando a todos e que em adição ao que o secretário Américo falou fez algumas 809 

explanações sobre o grau de autonomia que os Povos Axanincas atingiram e a ponto da SID 810 

entrar com essa proposta de parceria que estaria sendo apresentada ao Conselho. Informou 811 

que a partir da década de 90 foram organizados alguns encontros e rodadas de cultura 812 

indígena. E que a partir dali foi retomada uma prática de intercâmbio e de tentativa de resgate 813 

de determinadas manifestações culturais, tradicionais das diferentes etnias, naquele 814 

momento que tinha um caráter lúdico muito forte, mas, sobretudo, um caráter de intercâmbio 815 

de resgate das manifestações tradicionais. Ressaltou que, agora, passados os sonhos de 816 

natureza emergencial e com muita satisfação que se observa o fato deles demandarem 817 

outras questões que não a sobrevivência deles. O projeto apresentado por eles é no sentido 818 

de valorização das práticas e dos diálogos dos saberes entre as diferentes populações do 819 

Alto do Juruá, que é uma das regiões de maior biodiversidade do planeta e com os seus 820 

vizinhos no Peru. Terminando disse ser favorável a parceria com a ACMA. O senhor 821 

Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, agradeceu ao conselheiro Daniel e passou a 822 

palavra a conselheira Paula, relatora do projeto de parceria SID/MinC/ACMA para falar sobre 823 

as alterações feitas no processo de parceria e para que fizesse suas considerações finais. A 824 

conselheira Paula Simon, Representante da Área de Culturas Populares, cumprimentou 825 

a todos. Em seguida leu o Termo de Parceria SID/MinC/ACMA. O senhor Marcelo Veiga, 826 

Coordenador-Geral do CNPC, agradeceu a conselheira Paula pela leitura do parecer e 827 

informou que havia duas inscrições de manifestação. Em seguida passou a palavra ao 828 

conselheiro Kretã. O conselheiro Romancil Kretã, Representante da Área dos Povos 829 

Indígenas, manifestou-se dizendo contar com a compreensão dos conselheiros porque 830 

desde que foi criada a SID a mesma tem respeitado, principalmente, a diversidade da Cultura 831 

Indígena. Que desde que a SID foi criada teve o interesse e a preocupação de chamar 832 

representantes dos povos indígenas para conversar e entender melhor a cultura desses 833 

povos para que esses projetos possam virar políticas públicas, pois o número de povos e de 834 

culturas é imenso. Ressaltou o problema que está ocorrendo com a ocupação deles nos 835 

terrenos da cultura da soja, que os maiores problemas acontecem devido aos índios estarem 836 

sem terra, passando por problemas de alcoolismo, suicídios, crianças nascendo em 837 

acampamentos embaixo de tendas de lonas. Isso se dá por eles estarem sem as suas terras. 838 

Ressaltou que quanto ao custo falado pelo secretário Américo só foi sentido no Prêmio de 839 

Cultura Indígena, pois quando eles foram ver o preço do barco de locomoção era um e 840 

quando eles voltaram o preço tinha praticamente que triplicado. E que o acesso a essas 841 

aldeias é muito difícil, principalmente as que estão na Região Amazônica. Que a prestação 842 

de contas é difícil ser feita, pois os barqueiros não têm nota fiscal. Os acessos, muitas vezes, 843 

são feitos por avião, que num dia cobram um valor e no outro cobram outro valor. Por isso 844 
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pede a compreensão dos senhores conselheiros. Que, hoje, tem indígena que tem acesso à 845 

internet para se inscrever num prêmio, outro que faz a mão, outro que não fala a língua 846 

portuguesa, e toda essa diversidade foi respeitada pela SID. Ressaltou que os Pontos de 847 

Cultura são importantíssimos para a Cultura Indígena, não só da região do Alto Juruá, mas 848 

para todas as regiões brasileiras, para que possa haver um intercâmbio entre eles para 849 

discutirem a diversidade de cada um. Que a política que está sendo construída, hoje, é para 850 

a recuperação dos territórios e, inclusive, a questão ambiental, que é o que está acontecendo 851 

na Região Sul. Agradeceu a todos, dizendo ser isso o que tinha a acrescentar. O 852 

conselheiro Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional de Secretários 853 

Estaduais, manifestou-se dizendo que teria três perguntas a fazer. A primeira seria qual o 854 

tempo do projeto? Qual a fonte? Seria orçamento do Ministério ou Fundo Nacional de 855 

Cultura? E a ACMA é uma OSCIP com sede local ou fora? Essas perguntas são para que ele 856 

pudesse fazer as considerações. O senhor Américo José Córdula Teixeira, Secretário da 857 

SID, manifestou-se respondendo que o tempo do projeto seria de três anos e que o valor de 858 

quatro milhões e seiscentos seria diluído nesse período. A fonte seria do Fundo Nacional de 859 

Cultura. A ACMA tem sede no Rio de Janeiro com atuação nacional. Tem um portfólio grande 860 

de ações, é responsável pela Rede Povos da Floresta que existe há mais de 10 anos, ela é 861 

responsável pela implementação do trinta primeiros Pontos de Cultura, já teve um Termo de 862 

Parceria com a FUNAI no Acordo de Cooperação MinC/FUNAI e também atua em todo o 863 

Brasil. O conselheiro Osvaldo Viégas, representante do Fórum Nacional de Secretários 864 

Estaduais, após ter as perguntas respondidas disse acreditar e defender que a sociedade 865 

brasileira tenha o maior passivo com as comunidades indígenas, do ponto de vista da 866 

valorização, por tudo que sofreram, do genocídio, do não reconhecimento durante séculos, e 867 

do respeito às suas culturas. E que independente do emotivo que isso carrega e respeitando 868 

os encaminhamentos do Ministério, disse que gostaria de fazer algumas considerações. 869 

Ressaltou que quando perguntou sobre o orçamento e que foi respondido que seria do FNC, 870 

por isso seria um projeto nacional, que é um projeto que o Ministério propõe e que ele sairia 871 

dos 30% dos montantes do fundo. Disse ter ficado impactado quanto ao valor do projeto, pois 872 

o Estado de Alagoas, no ano de 2007, teve em todo o investimento em cultura três milhões e 873 

meio. E em 2008 aumentou para cinco milhões e duzentos. Em seguida passou a colocar em 874 

números o gasto com o projeto indígena, apesar de achar que os números são apenas uma 875 

parte da coisa, que o outro é qualitativo. E que o Estado de Alagoas tem mais de dez mil 876 

indígenas divididos em quinze comunidades de oito etnias. Que essas são reflexões que 877 

queria colocar que vão à linha dos investimentos de alocação dos recursos, dos recursos do 878 

fundo, para trazer uma reflexão nesse sentido, preservando toda a preocupação, que falou no 879 

início, com a cultura indígena. A conselheira Laura Tavares Ribeiro Soares, 880 

Representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 881 

Ensino Superior, manifestou-se cumprimentando a todos. Começou apresentando-se e 882 

dizendo ser a primeira vez que sentava no Conselho representando a Associação Nacional 883 

dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e que estaria tentando uma 884 

representação das Universidades Públicas Federais. Ressaltou que pediu a palavra por três 885 

inspirações. A primeira sobre a Universidade da Floresta para saber do que se trata. A 886 

segunda sobre a parceria com a UNICAMP, a UNB, nesse trabalho. E a terceira sobre a fala 887 

do conselheiro Daniel, sobre a diluição da presença do estado. E como as universidades 888 

públicas federais, principalmente nos seus trabalhos de extensão universitária e extensão 889 

cultural têm quase que substituído o poder público em regiões onde o poder público inexiste, 890 

que a presença da universidade, hoje, tem sido muito importante nessas regiões. E a última 891 
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fala sobre o valor do convênio, ao valor da parceria com a ACMA. Porque o último Programa 892 

de Extensão Universitária (PROEXT) com o MinC para todas as redes universitárias, para 893 

todos os projetos de cultura nacional foi no valor de aproximadamente 4 milhões de reais, 894 

para todos os projetos de cultura, extensão universitária na área de cultura das instituições 895 

públicas de ensino superior. E que gostaria de entender essa ação e que a exposição a tinha 896 

impressionado muito. E que se for o caso, recomendar a parceria com as universidades 897 

federais da região, pois a Universidade Federal do Acre e do Amazonas tem trabalhos 898 

importantíssimos com comunidades indígenas. E acha que a demanda por políticas públicas 899 

não será resolvida apenas com parcerias pulverizadas com OSCIPS, que isso a preocupa 900 

muito. Que isso não se dá somente nesse caso em particular, mas como estratégia de 901 

governo. Informou que já havia trabalho no Conselho de Crianças e Adolescentes, Secretaria 902 

Nacional de Direitos Humanos e essa é a mesma estratégia que se repete. Que foi feita uma 903 

avaliação na rede das universidades públicas de que o somatório das pequenas intervenções 904 

e parcerias com essas OSCIPS e ONGs não resultavam em uma parceria pública. E que 905 

essa era uma preocupação que gostaria de demonstrar no Conselho e se colocou à 906 

disposição do Conselho no sentido de mobilizar essas instituições federais da região ou de 907 

quaisquer outras regiões que se faça necessário aos objetivos do Conselho. O senhor 908 

Ricardo A. Barbosa de Lima, Diretor da SID, manifestou-se dizendo que a intervenção da 909 

conselheira Laura era fundamental nessa discussão. Que também já haviam passado por 910 

essa questão de trabalhar com termo de parceria, que começaram a adotar a partir do 911 

segundo mandato. E que foram construídas muitas parcerias para poder construir o termo. 912 

Em seguida passou a dar um exemplo prático, disse que as políticas públicas do Ministério e, 913 

principalmente, da SID tem sido formulada através da discussão direta e da participação com 914 

a sociedade civil. No caso das Políticas Indígenas existia um grupo de trabalho há mais de 915 

cinco anos com representantes de todas as comunidades indígenas que formulam programas 916 

para os Povos Indígenas no Brasil. E no caso das Culturas Populares, por exemplo, foram 917 

feitos dois encontros com mil e quinhentos representantes das Culturas Populares do Brasil 918 

inteiro de onde foi tirado um programa com ações e diretrizes das Culturas Populares e foi 919 

criada uma rede de parcerias. Que quando fala em parceria ou quando fala em termo de 920 

parceria, a OSCIP representa o rigor, a capacidade de execução. Porque quem controla a 921 

OSCIP é a parceria com a sociedade civil. Em seguida deu o exemplo da parceria com o 922 

Instituto Empreender para execução de uma série de projetos da secretaria. Ele começou a 923 

executar um projeto de Encontro dos Povos Guaranis na América do Sul, que vai ser 924 

realizado em Foz do Iguaçu onde contará com a participação de quatro países e todos os 925 

estados brasileiros onde tem povo guarani. Ressaltou que o Ministério vem até o CNPC 926 

apresentar uma proposta de uma OSCIP que é analisada pelo Conselho, que depois vai 927 

apresentar o resultado do seu trabalho para esse Conselho. E disse não conhecer um lugar 928 

mais democrático para a apresentação de um projeto do que o CNPC. Acha que a análise do 929 

parecerista é fundamental, mas que a análise do CNPC é muito mais ampla do que a do 930 

parecerista. Informou que os orçamentos não são transferidos para as OSCIPS, que não está 931 

sendo transferidas responsabilidades para as OSCIPS, pois a responsabilidade é do estado 932 

junto com a sociedade civil que vai controlar esse processo de Termo de Parceria com as 933 

OSCIPS. E que acha que tem tudo para dar certo, porque tem o CNPC, porque tem as 934 

comissões que vão dirigir e a experiência de sete anos do Ministério que começou a trabalhar 935 

com as OSCIPS. A conselheira Dulce Tamara Lamego, Representante da Área de 936 

Dança, cumprimentou a conselheira Laura dando boas-vindas e lamentando que só, agora, 937 

tenha ocupado um assento no Conselho, devido à importância da renovação das 938 
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universidades públicas. Que a presença da universidade pública sempre foi muito importante 939 

no país, mas que estava sendo colocada em segundo plano. Que já haviam sido realizadas 940 

diversas discussões no Conselho com relação às parcerias, mas acha que é uma experiência 941 

que tem que ser feita, e que as universidades públicas devem ser mais usadas. Ressaltou 942 

que um projeto desses é emocionante, mas que não se esquece de uma fala feita pelo 943 

senhor Kretã, no início do conselho, de que “não se precisa mais de intelectuais no meio dos 944 

índios, porque os índios já têm os seus próprios intelectuais”. Que acha que esse projeto que 945 

está sendo feito, que o trabalho que o Ministério vem fazendo com a questão das identidades 946 

é da maior importância, mas acha que tem que se ter o cuidado e utilizar as universidades 947 

públicas e, inclusive, acha que o Ministério já está tendo essa sensibilidade já que criou uma 948 

coordenadoria para desenvolver projetos entre MinC, MEC e as universidades. A 949 

conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área de Circo, manifestou-se 950 

dando boas-vindas à conselheira Laura. Disse se sentir, às vezes, muito desconfortável com 951 

a sua atuação no Conselho. Disse ter acessado o site da ACMA e viu que há uma série de 952 

trabalhos realizados com os Povos Indígenas, coisas feitas na época com a Ministra Marina. 953 

Ressaltou que esse é um projeto importante, mas gostaria de colocar na balança a questão 954 

do circo, que só conta com um prêmio que a FUNARTE dá que é o Prêmio Carequinha, que é 955 

ridículo, a partir daí surge o incomodo, primeiro porque é o Conselho que aprova, pois tem o 956 

papel importante e depois ter um espaço que não tenha, pois como primeiro conselho ficou-957 

se discutindo, durante muito tempo, regulamento, normas internas e não se teve à discussão 958 

de orçamento da cultura, como é que se resolve uma área e outra, onde poderia estar se 959 

fazendo outras milhões de parcerias e que acredita que muito mais possa ser feito em 960 

relação às parcerias com as universidades, a relação direta com os secretários da cultura, 961 

com os municípios e suas organizações. Disse estar sentindo-se incomodada com o projeto e 962 

logo em seguida o conselheiro Osvaldo falou sobre o tempo de execução. E ressaltou que 963 

um padrão de relatório seria bom, e que as perguntas feitas sobre tempo, orçamento, já 964 

deveriam ser uma norma para os próximos relatórios para melhor entendimento por parte de 965 

todos. Que ninguém está ali para examinar orçamento ponto por ponto. E finalizou dizendo 966 

que queria discutir o orçamento do Ministério. O senhor Américo José Córdula Teixeira, da 967 

SID, manifestou-se dizendo que gostaria de colocar que o orçamento da SID é de 7 milhões e 968 

500 mil reais/ano. E que isso é irrisório, o que a SID tem conseguido fazer com esse 969 

orçamento são os editais. E que nesses últimos cinco anos totalizaram 22 milhões e 500 mil 970 

reais, ou seja, a maior parte vai para os editais. Claro que isso não é só com o dinheiro 971 

orçamentário, mas há complementações como o da CEF e Petrobrás, que têm acreditado na 972 

aposta da SID para uma política para a diversidade cultural. Que essa parceria é uma 973 

experiência nova para a SID, mas o que se precisa é apresentar esses projetos para o 974 

conselho, que são projetos no valor de mais da metade do orçamento da SID, só que são 975 

projetos estruturantes. Que esse projeto não é um projeto que vai ficar só circunscrito na 976 

Região do Acre, ele será um piloto, mas depois será colocado em outros lugares. E que no 977 

lançamento dos Pontos do Mais Cultura, o orçamento é de 33 milhões para os Pontos de 978 

Cultura Indígena. Que esses valores comparados com outras políticas realmente são 979 

complicados, mas é a primeira vez que isso vem sendo feito. É a primeira vez que a pauta da 980 

Cultura Indígena está dentro do Ministério da Cultura. E, também, sobre a ética da 981 

Convenção da Diversidade. Explicou que em 14 estados há vários prêmios de Cultura 982 

Indígena, vários prêmios de Cultura Populares, esses orçamentos vão crescendo. E o 983 

orçamento de 7 milhões ou 22 milhões está federalizado, como está o Programa Cultura Viva 984 

que tem, hoje, a participação dos estados. E disse que depois irá relatar, numa apresentação 985 
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que fará da SID, outras experiências como Encontros de Saberes que está sendo realizado 986 

em parceria com a UNB, onde serão colocados mestres do saber, inclusive, da Cultura 987 

Indígena, na universidade e mestres da universidade dentro de comunidades tradicionais. 988 

Que esses são projetos que irá colocar em outro momento oportuno. O conselheiro 989 

Romancil Kretã, Representante da Área dos Povos Indígenas, manifestou-se dizendo que 990 

são três mil Pontos de Cultura no Brasil e que só foram garantidos 150 para os índios. Mas já 991 

estava sendo esperada por eles essa questão do orçamento, dos recursos, porque a região, 992 

muitas vezes, não oferece isso. E que um dos maiores orgulhos que teve, durante a gestão 993 

do governo Lula foi quando, na época do Ministro Gilberto Gil, foram lançados os cento e 994 

cinqüenta Pontos de Cultura Indígena. E que estão acostumados quanto a alguns 995 

questionamentos, porque os indígenas sempre têm que estar provando a sua capacidade, a 996 

execução dos projetos dentro da aldeia. E disse que, com todo o respeito às universidades, 997 

mas no Sul todo o material de pesquisas que foram feitas está na universidade e eles não 998 

têm acesso. E que acha que está na hora do indígena assumir o protagonismo, começar a 999 

fazer parte dos conselhos onde as OSCIPS estão executando projetos com os Povos 1000 

Indígenas. Porque a responsabilidade não é só que ela faça esses projetos, mas que a 1001 

responsabilidade dos Povos Indígenas é que esses projetos sejam bem executados, 1002 

principalmente financeiramente. Porque quando se pega dinheiro com o governo federal está 1003 

pegando em nome dos indígenas e que os conselhos indígenas têm obrigação de fiscalizar. 1004 

O conselheiro César Piva, Representante da Inclusão Social por Intermédio da Cultura, 1005 

manifestou-se dizendo ser defensor do termo de parceria. Que em alguns projetos que 1006 

passou pelo Conselho foi defensor e que em alguns foi relator e que todos têm uma 1007 

característica que é o protagonismo social. Informou que esse projeto dos indígenas não 1008 

chegou hoje ao Conselho, mas ele tem, pelo menos, 10 anos de luta e batalha. Ressaltou 1009 

que esse projeto deve ser aprovado na sua visão de política pública, pois ele tem um 1010 

componente essencial, como todos os outros defendidos por ele, que é o fortalecimento do 1011 

protagonismo social no Brasil. O conselheiro Daniel Queiroz de Sant’Ana, Representante 1012 

do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, iniciou dizendo considerar muito pertinente 1013 

as colocações feitas pelos conselheiros e que são ressalvas pertinentes. Que no início da 1014 

discussão desse projeto, dessa etapa do projeto, do reforço do protagonismo indígena, 1015 

também ficou assustado com o valor. E que também é maior do que tem de valor em projetos 1016 

ao ano, mas esse valor de 4 milhões e quinhentos não é em um ano, mas é fracionado em 1017 

três anos. Que esse projeto não está sendo apresentado ao Ministério através da Fundação 1018 

de Cultura do Estado do Acre e sim a partir da organização comunitária dos Axanincas, da 1019 

Apilt e da Escola Yorenka Ãtame, que é realmente um exemplo de organização comunitária 1020 

em se tratando de povos indígenas. Informou que não há outro exemplo no Estado do Acre 1021 

com outros povos indígenas que tenha tamanho grau de evolução comunitária e institucional 1022 

como a dos axanincas e que serve como exemplo para a organização de outros povos 1023 

indígenas. Ressaltou que sempre foi muito crítico quanto ao termo de parceria e que sempre 1024 

olhou com uma série de ressalvas, mas a experiência no poder público e o cuidado a que se 1025 

referiu do tempo de maturação que a União e o Ministério da Cultura passaram para se 1026 

firmarem em termos de parceria, foi essencial. Quanto ao valor do processo vai relacionar-se 1027 

com o processo de fortalecimento do fundo, na criação dos fundos setoriais, no processo da 1028 

Reforma da Lei Rouanet que irá para o Congresso é que realmente vai permitir esse 1029 

incremento nos orçamentos no qual o Mais Cultura é um exemplo e o termo de parceria é 1030 

outro exemplo. Isso faz parte desse processo de incrementos, de orçamentos, de ações de 1031 

forma descentralizada do Ministério para com os estados, municípios e sociedade civil. Estão 1032 
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dando os contornos da opção dentro do pacto federativo do que é a política. O senhor 1033 

Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se informando ao Conselho que 1034 

havia mais quatro inscrições e mais um termo de parceria para ser discutido e aprovado. 1035 

Pediu que os conselheiros fossem breves nas suas intervenções. Em seguida passou a 1036 

palavra à conselheira Laura Tavares. A conselheira Laura Tavares Ribeiro Soares, 1037 

Representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 1038 

Ensino Superior, manifestou-se argumentando não ter sido entendida na sua primeira 1039 

intervenção. E que a fala do conselheiro Kretã com relação às universidades é bastante 1040 

compreensível, porque boa parte das universidades foi desmontada e têm tido uma história 1041 

elitista e fechada aos interesses populares do país. Mas informou que isso está mudando. E 1042 

que ao se manifestar com relação aos quatro milhões, não foi por achar muito e sim ridículo. 1043 

E que a sua preocupação é como vai ser compartilhado esse recurso. Informou que trabalhou 1044 

com os Povos Indígenas da América Latina nos quatro últimos fóruns organizados por Porto 1045 

Alegre e as reivindicações deles além do protagonismo, eram as políticas públicas. Porque 1046 

uma coisa é ser protagonista e outra coisa é ser responsabilizado pela solução dos seus 1047 

próprios problemas. E pediu ao conselheiro Kretã que não confundisse protagonismo com o 1048 

não ter nenhum acesso a benefícios básicos essenciais como saúde, cultura e educação.  1049 

Que a sua colocação ali era uma oferta de pressionar as universidades a assumirem o seu 1050 

papel enquanto instituição federal pública e parceiras desses processos estruturantes. E que 1051 

não consegue ver um processo estruturante com ausência de uma universidade pública 1052 

federal. E que jamais falaria que os Povos Indígenas têm demais, ao contrário têm de menos 1053 

como vários setores na sociedade brasileira. A conselheira Solange Lima, Representante 1054 

da Área de Audiovisual, manifestou-se pontuando que as coisas sempre vêm de cima para 1055 

baixo e do intelecto para os saberes populares. E que acha que esse é o momento de fazer 1056 

essa parceria. Que já foram assinadas várias parcerias de quatorze milhões, onze milhões. E 1057 

que, agora, esse é um resgate mínimo do que se tem que fazer.  Ressaltou que o valor de 4 1058 

milhões em três anos é ridículo. O conselheiro Adriano Araújo, Representante da Área de 1059 

Música, manifestou-se dizendo que teria uma dúvida, pois o termo de parceria foi retirado da 1060 

pauta passada e percebeu que houve uma diminuição de R$ 1.453.543,90. E perguntou ao 1061 

senhor Américo se esse valor foi retirado depois do termo de parceria. O conselheiro 1062 

Antônio Carlos Vieira, Representante da Área de Museus, manifestou-se dizendo que 1063 

apóia o projeto, aprova o projeto e que já havia defendido na reunião passada e que, agora, 1064 

mais ainda por saber que o projeto terá a execução em três anos. Que é um projeto de difícil 1065 

execução. O que o incomoda é a questão da redução que merece um esclarecimento maior. 1066 

E a questão da taxa administrativa que está no parecer, pois não conseguiu entender. Acha 1067 

que esse é um ponto importante e que é necessário que fique transparente. O conselheiro 1068 

Adriano Araújo, Representante da área de Música, manifestou-se dizendo ter feito a 1069 

pergunta sobre a taxa administrativa por votar sempre com o relator e gostaria de um 1070 

esclarecimento com relação a essa redução. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral 1071 

do CNPC, passou a palavra ao conselheiro Geraldo para finalizar as inscrições e informou 1072 

que depois passaria a palavra a senhor Américo, Secretário da SID. O conselheiro Geraldo 1073 

Moraes, Indicação do MinC, iniciou perguntando se após a votação desse parecer seria 1074 

votado o parecer em que ele é o relator. No que lhe foi respondido que sim e, por sua vez, 1075 

disse preferir falar depois. O senhor Américo José Córdula Teixeira, Secretário da SID, 1076 

iniciou dando os esclarecimentos sobre a redução da taxa administrativa e informou que isso 1077 

ocorreu porque estavam esperando o parecer técnico de um parecerista da FUNARTE. Que 1078 

na reunião passada foi falado sobre o mérito do projeto, pois não tínhamos a questão técnica, 1079 
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que é importante, e que estavam meio que desconfortável por conta dos custos que são 1080 

agregados, pelo fato do projeto estar numa região de difícil acesso. E que o parecer não 1081 

chegou a tempo para a reunião passada. E também não houve tempo de colocar os 1082 

documentos necessários por isso houve a retirada de pauta e ficou-se esperando a reunião 1083 

seguinte para fazer a apresentação de tudo com os mínimos detalhes. Porque esse projeto é 1084 

feito em etapas, com cronogramas, pois o valor não é liberado de uma só vez. O percentual 1085 

da taxa administrativa foi diminuído porque o parecerista entendeu que ela estaria embutida 1086 

dentro das atividades. E, na verdade, não é isso. Essa prática dos 15% sempre foi colocada 1087 

em outros termos de parceria. Por isso houve esse engano do parecerista. Por isso também 1088 

o esclarecimento no parecer feito pela relatora. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-1089 

Geral do CNPC, após discussão colocou o parecer em regime de votação e pediu que os 1090 

conselheiros se manifestassem no que foi aprovado com três abstenções dos conselheiros: - 1091 

Victorino, Michel e Osvaldo. Em seguida passou a palavra ao conselheiro Osvaldo para 1092 

esclarecer a sua abstenção na votação. O conselheiro Osvaldo Viégas, Representante do 1093 

Fórum Nacional dos Secretários Estaduais, manifestou-se dizendo não ter votado por 1094 

achar que a questão dos procedimentos dos termos de parcerias não está bem esclarecida. 1095 

Que gostaria de resgatar uma Resolução que havia saído sobre o caso, mas acha que falta 1096 

algumas informações no parecer que deveriam vir consolidadas. O senhor Marcelo Veiga, 1097 

Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se fazendo uma observação de que na última 1098 

reunião o relatório foi enviado a todos os conselheiros e foi pedido que cada um enviasse as 1099 

suas contribuições, os detalhes ou um relatório mais detalhado do relatório em questão. E 1100 

que não foi recebida nenhuma contribuição de nenhum dos conselheiros. E gostaria de 1101 

reiterar que as sugestões feitas pelo conselheiro Osvaldo seriam aportadas nesse modelo de 1102 

relatório. Pediu que os conselheiros enviassem suas contribuições, pois essa já seria a 1103 

segunda reunião e os conselheiros nada enviaram. O conselheiro Osvaldo Viégas, 1104 

Representante do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais, manifestou-se 1105 

perguntando se havia saído a Resolução, pois pelo o que se lembra teve a discussão. E que 1106 

a outra questão seria sobre o termo de parceria, pois em 2008 o Estado de Alagoas não tinha 1107 

nenhum convênio com terceiros e, hoje, já com alguns. E que o encaminhamento que fez ao 1108 

Conselho foi do conjunto detalhado do que seria trabalhado. Acha que se fosse feito dessa 1109 

forma ficaria mais fácil analisar o parecer. E que na questão da parceria gostaria que fosse 1110 

colocado mais explícito isso, para que ele pudesse analisar o que representa isso no sentido 1111 

de uma política do Ministério em apoio às Culturas Indígenas. Por isso acha que o Conselho 1112 

deveria trabalhar com base nas grandes diretrizes para as coisas fluírem. E finalizou dizendo 1113 

ser parceiro nesse processo de construção. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral 1114 

do CNPC, manifestou-se pedindo ao conselheiro Osvaldo e aos outros conselheiros que 1115 

caso fosse necessário, se houver outras sugestões que possam aparecer, esse assunto 1116 

poderia ser novamente discutido na reunião do dia seguinte, pois sobraria um pouco de 1117 

tempo no período da tarde. O conselheiro Daniel Queiroz de Sant’Ana, Representante do 1118 

Fórum Nacional de Secretários Estaduais, fez um aparte dizendo que algumas questões 1119 

que constam nas outras peças dos autos e tivessem sido consolidadas no relatório, talvez, 1120 

teria deixado o debate mais sucinto. Como, por exemplo, as parcerias. Que deveriam ter sido 1121 

consolidados todos os parceiros mesmos. E que, na sua opinião, isso deveria constar no 1122 

parecer. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, esclareceu que isso já 1123 

havia sido pedido aos senhores conselheiros, que cada um enviasse suas contribuições, mas 1124 

que isso não foi feito. O conselheiro Adriano Araújo, Representante da Área de Música, 1125 

manifestou-se dizendo que o Ministério deveria ter mais atenção, pois esse termo de parceria 1126 
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já poderia ter sido aprovado na plenária passada sem essa redução. O senhor Marcelo 1127 

Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que essa fala do conselheiro 1128 

ecoasse por todo o Bloco B do ministério. Em seguida passou a palavra ao secretário 1129 

Américo para fazer a introdução do próximo termo de parceria, que seria um pouco mais 1130 

simples, e depois abriria para debate e finalizar porque o secretário tem uma viagem no dia 1131 

seguinte e isso teria que ser votado. O senhor Américo José Córdula Teixeira, Secretário 1132 

da SID, informou que a construção da análise dos termos do projeto estariam ali no projeto, 1133 

que seriam em torno de trezentas páginas. Que se for o caso de digitalizar e distribuir a todos 1134 

terá que se mudar a forma de relatoria, porque sempre surge alguém querendo ver alguma 1135 

coisa com relação ao projeto. Informou ao senhor Marcelo que poderia existir uma prática de 1136 

digitalizar o processo, porque ele é físico, não é eletrônico, mas que estaria a disposição. 1137 

Informou que a segunda parceria estaria relacionada com os Pontos de Cultura Indígena, e 1138 

passou a relatar o termo de parceria, informando que já havia falado que seriam cento e 1139 

cinquenta Pontos de Cultura, que o primeiro acordo de parceria foi feito em cooperação com 1140 

a FUNAI. E que pensou que com isso aceleraria o modo operandi, mas que infelizmente ficou 1141 

quase que dois anos para poder, de fato, conveniar. Informou que os trinta Pontos de Cultura 1142 

foram feitos pela ACMA, a Rede de Povos na Floresta, que foi informada sobre a área em 1143 

que a SID atuava naquela região, que seria essa que havia apresentado, hoje, aos 1144 

conselheiros. Que junto com o grupo de trabalho dos indígenas foi criada uma comissão para 1145 

os Pontos de Cultura Indígena para discutir de que maneira se faria a implementação dos 1146 

outros pontos nas demais regiões do país. O primeiro problema encontrado foi no que se 1147 

refere à identificação de OSCIPS que, de fato, tivessem atuação e que tivessem trabalhos 1148 

junto às comunidades indígenas, mas não existem muitas OSCIPS, são poucas as que fazem 1149 

esse tipo de trabalho. Explicou que o termo de parceria que estaria sendo apresentado, 1150 

agora, aos conselheiros é com a SODETEC, que atua na Região Sul, no Paraná, Santa 1151 

Catarina, Rio Grande do Sul, que está situada no Paraná e seria a OSCIP responsável por 1152 

trinta Pontos de Cultura Indígena dentro dessa região. Informou que a ACMA construiu uma 1153 

metodologia para o desenvolvimento desses Pontos de Cultura que está sendo aplicado por 1154 

essas outras OSCIPS. Que o Plano de Trabalho que está sendo proposto nesse projeto é um 1155 

Plano de Trabalho para todos os Pontos Indígenas do país, salvo algumas dinâmicas 1156 

específicas relacionadas à Região Amazônica. Informou que no Sul algumas já têm energia 1157 

elétrica, não vai precisar de kit de bateria solar, mas não tem conexão e vai precisar de 1158 

antena Gsak, não tem barco, mas vai precisar de carro quatro por quatro para chegar nesses 1159 

lugares. Nos povos amazônicos, nos povos das águas têm-se a dificuldade, por exemplo, no 1160 

transporte de um kit de bateria solar, porque o kit pesa 500kg e não pode ir numa canoa, tem 1161 

que ir num barco de porte. Informou que esses custos estão sendo levados em consideração. 1162 

Informou que as definições dos locais também seguem uma estratégia dos Povos Indígenas. 1163 

E que dentro do grupo de trabalho da SID, dentro do Conselho de Políticas Indigenistas, que 1164 

irá se reunir nos próximos dois dias, no Rio de Janeiro, também, estão controlando junto com 1165 

à FUNAI esses Pontos de Cultura Indígena. Continuando, o senhor Américo Córdula, 1166 

informou que a idéia é que a SODETEC fique responsável por esses Pontos de Cultura. E 1167 

que a indicação da SODETEC foi discutida entre as comunidades indígenas da Região Sul, 1168 

pela sua capacidade, porque eles já têm experiências com os Kaingangs, com os Guaranis 1169 

da região que são as maiores presenças indígenas nessa região e que há distinções, porque 1170 

existem outros povos vivendo na costa, no meio da região. Mas, que a discussão é feita 1171 

dentro de um comitê de Avaliação com a participação do conselheiro Kretã, que participou de 1172 

todas as reuniões e de representantes do Grupo de Trabalho Indígena da Secretaria da 1173 
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Identidade e da Diversidade Cultural. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do 1174 

CNPC, agradeceu a presença do senhor Américo e passou a palavra ao conselheiro Geraldo, 1175 

relator do processo, para falar sobre o seu parecer. O conselheiro Geraldo Moraes, Notório 1176 

Saber Área Cultural, disse que iria ler um parecer, dado sobre um termo de parceria 1177 

semelhante ao anterior, que muito bem lembrou a conselheira Solange, que é semelhante 1178 

aos que eles já haviam analisado, com relação à cinemateca. E que em cada discussão, 1179 

cada vez que se tem um termo de parceria essas discussões voltam. E sugeriu que se faça 1180 

uma discussão sobre essas questões gerais, que os fundamenta, que, inclusive, o Ministério 1181 

demorou a enviar o seu parecer aos conselheiros, porque ele ficou duas semanas para dar o 1182 

parecer, porque ele tinha na cabeça todas as dúvidas que haviam sido colocadas no 1183 

Conselho. E que o conselheiro Osvaldo colocou tranquilamente, quando disse que é 1184 

importante discutir o que representa esses projetos dentro das diretrizes do Ministério da 1185 

Cultura. E não só das diretrizes do Ministério, mas das necessidades da sociedade. Lembrou 1186 

que chegou-se a discutir a possibilidade de ser enviado a todos os processos para serem  1187 

analisados. E que, nesse caso, o Conselho vai ficar analisando projetos e orçamentos para 1188 

saber se aquilo diz respeito ou não aos preços que o mercado está praticando. Que acha que 1189 

tem que ser colocado em pauta as discussões sobre a questão da política cultural, de um 1190 

modo geral, para que ela possa informar a todos.  Porque senão cada vez que receberem um 1191 

documento desses vão ficar com esse problema na cabeça. E propôs que fosse colocado em 1192 

pauta esse tipo de discussão. Até para servir de parâmetro para fazerem os pareceres sobre 1193 

os projetos. Informou que o Termo de Parceria que lhe coube relatar é semelhante ao 1194 

anterior. Que também tem três anos de duração e trata da implantação de implantação de 31 1195 

Pontos de Cultura em aldeias ou comunidades indígenas e as outras informações sobre a 1196 

SODETEC já havia sido dada no processo anterior. Em seguida passou a ler o Parecer do 1197 

Processo 0140026360/2009-38, Termo de Parceria Ministério da Cultura e o Instituto 1198 

SODETEC de Desenvolvimento Social, Projeto de Implantação de 31 Pontos de Cultura em 1199 

aldeias ou comunidades indígenas. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do 1200 

CNPC, manifestou-se dizendo que a data do parecer estaria errada, que seria 11 de 1201 

dezembro de 2009 e não 11 de novembro de 2009. Em seguida passou a palavra à 1202 

conselheira Alice. A conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área do 1203 

Circo, manifestou-se dizendo se lembrar da primeira parceria feita com a FUNARTE com a 1204 

Athos Bulcão que havia sido muito questionada, mas que como era da sua área ela poderia 1205 

justificar e esclarecer aos seus colegas. Acha que esse processo tem melhorado muito, e que 1206 

todos saberiam defender cada um dos processos que aparecerem no Conselho. E que fará 1207 

perguntas a qualquer um que elaborar um parecer e todos irão fazer até se sentirem 1208 

satisfeitos para votar. O conselheiro Osvaldo Viégas, representante do Fórum Nacional 1209 

de Secretários Estaduais, manifestou-se dizendo que pela fala do secretário Américo não 1210 

haverá edital, será um consenso de discussão com os fóruns, com as comunidades, mas que 1211 

irá haver um repasse para associações de cada uma das trinta e uma comunidades. Então, 1212 

haverá repasse da OSCIP para essas comunidades. Então, a pergunta que ficaria seria por 1213 

que não R$ 180 mil como em todos os Pontos de Cultura e sim em torno de R$ 221 mil? E se 1214 

R$ 221 mil vezes 31 dá R$ 6. 876.000,00 e não R$ 6.600, o resultado está errado. O senhor 1215 

Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, perguntou se haveria mais alguma inscrição 1216 

e em seguida passou a palavra ao secretário Américo. O senhor Américo José Córdula 1217 

Teixeira, Secretário da SID, manifestou-se dizendo que a questão do valor diferenciado é 1218 

porque há custos adicionais dentro dos Pontos de Cultura Indígena, conforme havia falado 1219 

sobre a questão da logística, kit de bateria solar e por isso teria a necessidades 1220 
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diferenciadas. E que já havia sido criada uma metodologia a partir dos Pontos de Culturas 1221 

iniciais, porque com os R$ 180 mil, hoje, nos Pontos normais o recurso vai direto ao 1222 

proponente, que manda três parcelas de R$ 60 mil reais e que na hora da prestação de 1223 

contas é discriminado item a item. Já nos Pontos de Cultura Indígena tem um custo maior 1224 

para a execução. E que essa matemática foi desenvolvida a partir do processo piloto da 1225 

ACMA com a FUNAI e foi submetida à Secretaria de Cidadania Cultural e os técnicos dos 1226 

Pontos de Cultura que acataram, que não poderia falar mais detalhadamente porque isso 1227 

havia sido discutido dentro de um comitê para se chegar ao valor. O conselheiro Osvaldo 1228 

Viégas, representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, manifestou-se 1229 

perguntando se havia taxa de administração da OSCIP embutida nesse valor. O senhor 1230 

Américo José Córdula Teixeira, SID, respondeu que a taxa de administração da OSCIP já 1231 

estaria embutida no valor. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 1232 

argumentou que não havendo mais inscrições e já ter sido devidamente debatido colocou em 1233 

votação para aprovação ou não o parecer do conselheiro Geraldo, que foi aprovado com uma 1234 

abstenção do conselheiro Michel. O senhor Américo José Córdula Teixeira, SID, 1235 

agradeceu a todos do Conselho, que a experiência é nova para todos e que gostaria de fazer 1236 

uma apresentação da SID aos conselheiros para entenderem o contexto das políticas para a 1237 

diversidade cultural que a SID e o Ministério da Cultura, junto com o Mais Cultura, com o 1238 

Cultura Viva e todas as outras ações, até dentro do contexto da convenção, que, hoje, é o 1239 

maior instrumento para defesa da diversidade cultural e, também, discutir de uma forma 1240 

sistematizada a proposta da SID da utilização do Fundo Setorial da Diversidade Cultural. Que 1241 

ainda está sendo estudada uma proposta que será discutida dentro das pré-conferências 1242 

setoriais e o colegiado setorial vai ser um ganho importante, porque irá auxiliar os 1243 

conselheiros nas próximas gestões. Finalizou agradecendo e parabenizando o Conselho por 1244 

ter se sensibilizado de se constituir o Colegiado Setorial das Culturas Populares e das 1245 

Culturas Indígenas e tem certeza que será um salto muito grande, não só para o Conselho, 1246 

mas para a SID, que vai poder ter dentro dos seus pareceres um processo participativo muito 1247 

importante e uma representatividade importante e que deixará todos muito mais confortáveis 1248 

na hora de tomar decisões e colocar a cabo essa política. E que o Fundo Setorial da 1249 

Diversidade, talvez, se consiga mudar essa forma de parceria a partir do momento que se 1250 

tenha um fundo com valores aceitáveis que atenda a Diversidade. Que Fundo Internacional 1251 

da Diversidade tem algo em torno de um milhão e seiscentos mil dólares, que não é nada, 1252 

pois isso é para cento e quatro países. Foram criados, mas o fundo ainda não foi criado. 1253 

Ressaltou que nas próximas reuniões do próximo ano todos deverão se dedicar a cada um 1254 

desses fundos setoriais. Porque cada um vai ter uma forma, uma dinâmica diferente, para 1255 

poder atender a toda essa diversidade. Finalizando agradeceu e se colocou à disposição na 1256 

SID. O conselheiro Álvaro Santi, representante da área de Música Erudita, manifestou-se 1257 

pedindo o encaminhamento sobre os critérios e diretrizes da distribuição do fundo que, na 1258 

verdade, a sua sugestão seria que a comissão temática tornasse a se reunir para aprofundar 1259 

mais e chegar a uma diretriz mais específica. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral 1260 

do CNPC, concordou com a sugestão, mas sugeriu que isso fosse discutido na reunião do 1261 

dia seguinte, mesmo porque os conselheiros não haviam terminado de redigir o possível item, 1262 

que seria a sétima diretriz das deliberações da Comissão Temática de Finanças. A 1263 

conselheira Alice Viveiros de Castro, representante da área do Circo, argumentou que 1264 

gostaria de conversar sobre a lista. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do 1265 

CNPC, manifestou-se dizendo que esse era um item da pauta da reunião do dia seguinte, 1266 

que seria um item da SEFIC, que irá ser colocado pela senhora Teresa Cristina. O 1267 
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conselheiro Bruno Monteiro, representante da área de Artes Visuais, manifestou-se 1268 

dizendo que gostaria de ratificar a fala do conselheiro Álvaro não colocando em detrimento do 1269 

que foi colocado. E que gostaria de lembrar do Grupo de Relações Internacionais de Cultura 1270 

que precisa ser repensado, pois tem um relatório. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-1271 

Geral do CNPC, concordou com o conselheiro, agradeceu a todos e pediu que todos 1272 

estivessem presentes na reunião do dia seguinte para a aprovação do regimento interno do 1273 

Conselho. Finalizou dando boa noite a todos. Dia 16 de dezembro de 2009, com quórum 1274 

suficiente o senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, informou que na 1275 

parte da manhã seriam discutidas as conferências e as pré-conferências. Em seguida 1276 

pediu que a secretária Silvana Meireles fizesse a apresentação, para fazer um 1277 

balanço geral das conferências e lembrou que o senhor João, Coordenador das 1278 

Conferências estaria presente também. A senhora Silvana Meireles, MinC, iniciou 1279 

cumprimentando a todos e apresentou o senhor João Ribeiro, que foi nomeado para 1280 

ser o Coordenador-Executivo da II Conferência Nacional de Cultura. Informou que a 1281 

idéia de ambos, hoje, por isso solicitou uma pauta na agenda, porque sendo a 1282 

Conferência Nacional de Cultura parte do Conselho de Política Cultural é importante 1283 

que todos estejam acompanhando os acontecimentos relativos às etapas da 1284 

Conferência. Informou que, ontem, foi encerrada a etapa estadual. Que é importante 1285 

dizer que diferentemente de 2005, apontando os avanços que todos vão poder 1286 

acompanhar, que todos os estados e o Distrito Federal realizaram Conferência 1287 

Estadual. Mesmo aqueles que em 2005 sequer realizaram Conferência ou tiveram 1288 

quaisquer de seus municípios protagonistas de Conferências Municipais. Que a idéia, 1289 

hoje, é fazer o balanço das Conferências Municipais e que ainda continuam 1290 

recebendo informações e dados dessas conferências. E que, portanto, não 1291 

considerassem um dado fechado, pois na próxima reunião, no início do ano que vem, 1292 

será feita a apresentação do balanço da etapa estadual. E que na sequência falarão 1293 

sobre as pré-conferências setoriais que se constituem numa outra etapa da 1294 

Conferência Nacional, com uma diferença de que no caso das Conferências Setoriais, 1295 

além da supervisão de Coordenador-Geral da Conferência Nacional, duas outras 1296 

secretarias do Ministério estariam envolvidas, a Secretaria de Política Cultural e a 1297 

Secretaria Executiva, além do próprio Conselho que está em todas as etapas. Em 1298 

seguida passou a fazer sua apresentação. Informou que no primeiro quadro, tanto 1299 

pelos dados quantitativos, quanto pela avaliação qualitativa que havia sido feita por 1300 

eles e que boa parte do Ministério esteve presente nas conferências algumas 1301 

municipais e todas as estaduais, que o senhor João Ribeiro depois poderá fazer 1302 

alguns comentários mais próximos, porque foi como representante do Ministério e na 1303 

qualidade de Coordenador-Executivo, esteve presente em vários municípios, que 1304 

todos os membros da Secretaria de Articulação Institucional estiveram presentes e 1305 

boa parte do Ministério, inclusive, o próprio Ministro esteve em conferências. Desde 1306 

2005 para 2009 dá para se ver a diferença em termos de número de municípios que 1307 

participaram e realizaram conferências. Houve um salto de 2005, de 1125 municípios 1308 

e que em 2009 já estaria próximo dos três mil municípios. Informou que um dado 1309 

importante de se observar é que mudou o cenário em relação a conferências 1310 
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municipais e intermunicipais, que em 2005 o número de conferências intermunicipais 1311 

foi maior e que em 2009 os municípios resolveram realizar as suas próprias 1312 

conferências. Ressaltou que isso pode ser interpretado como um avanço e dos 1313 

interesses dos municípios em estar discutindo Política Cultural Local. Em seguida 1314 

passou a apresentar um quadro comparativo por região, da participação do número 1315 

de municípios de cada um dos estados e do percentual de municípios que realizaram 1316 

conferências municipais em 2005 e 2009. Ressaltou que era bom observar que 1317 

estados como o Acre e Roraima foram estados que em 2005 não realizaram 1318 

Conferência Estadual, qualquer município daqueles estados realizou Conferência 1319 

Municipal. Com isso, houve um salto de 100%, porque em 2009 ambos os estados 1320 

realizaram Conferência Estadual e todos os 23 municípios do Acre e todos os 15 1321 

municípios de Roraima realizaram suas Conferências Municipais. Que, sobretudo, por 1322 

razões distintas, uma se deveu ao trabalho do poder público e a gestores do poder 1323 

público. Em seguida passou a fazer algumas observações de caráter qualitativo em 1324 

relação à realização das conferências municipais. Ressaltou que o primeiro dado 1325 

qualitativo importante de se observar diz respeito ao amadurecimento conceitual e 1326 

institucional que foi observado nessa conferência em relação ao que houve em 2005. 1327 

E que esse amadurecimento se deu por conta de todos os programas e políticas do 1328 

próprio Ministério que, de certa forma, induziram ou inspiraram as políticas locais. E, 1329 

também, o próprio fato do Ministério ter tomado como decisão de estratégia de 1330 

implementação de suas políticas o diálogo permanente com a sociedade civil, com os 1331 

gestores municipais e estaduais, inclusive, deslocando-se fisicamente até esses 1332 

locais, que dificilmente a política federal chegava e mais dificilmente o representante 1333 

do Poder Público Federal. E que esse trabalho é bem responsável por esse avanço e 1334 

amadurecimento que foi observado durante as conferências municipais e que 1335 

continua sendo observado nas conferências estaduais. E que era possível ver esse 1336 

avanço, também, porque o próprio conceito de Cultura que o Ministério adotou desde 1337 

2003 com o Ministro Gil e as três dimensões que foram trabalhadas, a cidadã, a 1338 

simbólica e a econômica foi vista reproduzida nas discussões da sociedade, nas falas 1339 

dos representantes do poder público, que em vários momentos se viram falando 1340 

nessas apresentações, desses posicionamentos do poder público local. E com esses 1341 

dados dá para se perceber os avanços institucionais, que toda a discussão em torno 1342 

do Sistema Nacional de Cultura, que a assinatura dos protocolos de intenções que 1343 

ocorre desde 2005, de fato, repercutiu nas políticas públicas dos municípios. 1344 

Continuando ressaltou que a Conferência Nacional de Cultura é composta de cinco 1345 

eixos e que o eixo que houve maior interesse nos debates foi o eixo do Sistema 1346 

Nacional de Cultura e que isso se deu por conta desses avanços que aconteceram e 1347 

que há outros temas que dependem da boa estruturação do Sistema Nacional de 1348 

Cultura. E que dá para perceber nos estados, também, que o Sistema Nacional de 1349 

Cultura, os Sistemas Estaduais e Municipais são o grande foco de interesse dessas 1350 

conferências. Ressaltou que o texto base como foi proposto, de fato, auxiliou 1351 

bastante as discussões, dando maior qualificação aos debates. Que muitos estados e 1352 

municípios antes das conferências realizaram seminários, debates, todos os 1353 
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municípios estavam sempre convidando representantes do Ministério ou outros 1354 

intelectuais e acadêmicos que debatiam os temas propostos no texto base e que, 1355 

inclusive, foram feitas algumas oficinas sobre isso. Que houve uma grande 1356 

quantidade de acesso ao blog e como os municípios, espontaneamente, colocaram e 1357 

disponibilizaram no blog todas as informações relativas às conferências, que foi, 1358 

também, um grande canal de diálogo com o próprio Ministério da Cultura na troca de 1359 

informações. Outra sugestão que foi de fora do Ministério, mas foi absorvida por ele 1360 

foi a contratação de facilitadores em todos os estados brasileiros. Que todos sabem 1361 

que há um termo de cooperação com a OSCIP NASCE, que cuida da metodologia da 1362 

Conferência Nacional de Cultura e, portanto, foram treinados esses facilitadores e 1363 

cada um desses agentes foi colocado em cada um dos estados brasileiros e com isso 1364 

foi possível tirar dúvidas, a construir a conferência, a garantir quantitativa e 1365 

qualificativamente muita dessas conferências. Em geral, na abertura dessas 1366 

conferências contou com a presença do Poder Executivo, Poder Legislativo local, 1367 

estadual, do próprio Ministério, do próprio governo federal. Informou que o ponto 1368 

desfavorável, que o próximo ponto de pauta tem grande responsabilidade e que 1369 

ajudará a minimizar esse ponto desfavorável, que é um ponto que já vem da outra 1370 

conferência, que é sentida a ausência de artistas, criadores e intelectuais nessas 1371 

conferências, que são produtores, agentes, artistas culturais, que ainda não se tem 1372 

artistas, intelectuais discutindo como devem ser os temas. Que é preciso encontrar 1373 

caminhos para reverter esse quadro que se reproduz, que é o que se mantém em 1374 

relação a 2005. E que está apostando que as pré-conferências vão ajudar bastante a 1375 

atrair o interesse desses segmentos e garantir a participação desses segmentos de 1376 

maneira mais expressiva quantitativa e qualificativamente a Conferência Nacional. 1377 

Que alguns estados, inclusive, por iniciativa própria já realizaram pré-conferências 1378 

setoriais antecipando a do Ministério. Em seguida passou a relatar sobre os números. 1379 

Informou que a Região Sul tem um total de quase 54% dos municípios que realizaram 1380 

conferências. Que esse número é uma média bem razoável, que houve um 1381 

crescimento em Santa Catarina, que o Paraná teve o maior número de participação, 1382 

mas ficou em 47%. Que na Região Norte é onde se percebe o maior crescimento 1383 

dessa participação que embora seja menor que a da Região Sul, mas tem aquelas 1384 

situações já relatadas do Acre e de Roraima que passam de zero a 100%. A Região 1385 

Centro-Oeste foi a região de menor participação, menor realização de conferências 1386 

municipais, cai para menos de 25%, mas destaca-se o caso de Goiás, que não 1387 

realizou Conferência Estadual em 2005, mas realizou agora, foi uma das primeiras e 1388 

que no ano de 2005 teve, apenas, um município que realizou conferência municipal e 1389 

em 2009 foram realizadas conferências em 71 municípios com um decréscimo em 1390 

Mato Grosso. Na Região Nordeste houve o maior índice de participação, com quase 1391 

68% de municípios que realizaram conferência e que, sem exceção, em todos os 1392 

estados observou-se, em relação a 2005, o maior número de municípios realizando 1393 

conferências municipais. Na Região Sudeste tem casos como São Paulo que não 1394 

tinha realizado conferência em 2005, realizou em 2009 e ficou com a média de 62%. 1395 

Continuando informou que o blog tem um grande número de acessos, que tem sido 1396 
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acessado por outros países. E que houve uma solicitação da Colômbia que deverá 1397 

estar presente na II Conferência Nacional, porque quer conhecer a experiência de 1398 

espaço democrático de definição de políticas pública no campo da Cultura. Em 1399 

seguida passou a palavra ao senhor João Ribeiro para que se apresentasse e para 1400 

fazer alguns comentários, porque esteve presente em várias conferências municipais 1401 

e em boa parte das conferências Estaduais. O senhor João Ribeiro, Coordenador 1402 

da II Conferência Nacional de Cultura, manifestou-se cumprimentando a todos. 1403 

Ressaltou que acompanhando todo o desenrolar do processo da Conferência 1404 

Nacional de Cultura nas suas etapas municipais e estaduais, que a Silvana já teria 1405 

quase que esgotado o assunto, mas que poderia complementar dizendo que o 1406 

significado dessa conferência no contexto atual de discussões de políticas públicas 1407 

no Brasil. Uma avaliação das políticas públicas em todo o país, como havia sido feito 1408 

na época da etapa municipal, como foi feito na etapa estadual e crê que a maior 1409 

contribuição vai ser na consolidação de uma política pública para o país, com um 1410 

pacto federativo que já se materializa em termos do Sistema Nacional de Cultura e 1411 

como a Silvana havia falado o eixo de maior demanda, de maior inquietação era o 1412 

eixo “Gestão e Institucionalidade da Cultura”. E havia verificado que há algumas 1413 

distorções de representação nos modelos de conferências já feitos. Que uma das 1414 

questões afloradas na Região Nordeste foi o que eles falam de Custo Amazônico. 1415 

Informou que alguns estados fizeram um bom número de conferências municipais, 1416 

mas na hora de fazer a estadual alguns municípios não conseguiram estar presentes, 1417 

por causa das distâncias e das dificuldades. Ressaltou que o Pará teve um ótimo 1418 

recorte étnico com a boa participação das populações indígenas e quilombolas, que o 1419 

Rio de Janeiro trabalhou com um recorte regional, mas algumas questões precisam 1420 

ser revistas para melhorar as próximas conferências. Que uma das questões mais 1421 

afloradas foi a discussão das desigualdades regionais e que, às vezes, por não ter 1422 

sido bem trabalhado acirrou-se um conflito entre região metropolitana e interior. E que 1423 

a desigualdade não se manifesta só no plano em que algumas estatísticas já 1424 

demonstram da Região Sudeste com o resto do país, mas também dentro do estado, 1425 

nas regiões metropolitanas e o interior, dentro da cidade entre o centro e a periferia e 1426 

nos municípios entre a sede e as zonas rurais. Que isso é uma questão que aflorou e 1427 

que deve ser levado em conta para as próximas conferências. Terminou dizendo que 1428 

essa era a contribuição para completar o que a Silvana já havia dito. O senhor 1429 

Gustavo Vidigal, Presidente da Mesa, manifestou-se dizendo que o próximo passo 1430 

seria discutir as Pré-Conferências Estaduais e perguntou se algum conselheiro 1431 

gostaria de fazer alguma colocação sobre a Conferência. A conselheira Alice 1432 

Viveiros de Castro, Representante da Área de Circo, pediu a palavra dizendo que 1433 

a questão que preocupava a todos era a questão da participação dos artistas, dos 1434 

criadores que no Rio de Janeiro todas as pré-conferências haviam sido realizadas 1435 

nos finais de semana. Que esse problema foi colocado pela área de Circo e que, 1436 

infelizmente, não foram ajudados. Ressaltou que as pessoas trabalham nos finais de 1437 

semana. Informou que recebeu uma convocação para participar da pré-conferência 1438 

um dia antes da sua realização, mas não pode participar por ter que vir a Brasília 1439 



34 

 

para a reunião do colegiado. Informou que escreveu explicando o motivo, mas teve a 1440 

resposta que não poderia ser mudada a data da pré-conferência por já ter sido 1441 

publicada no Diário Oficial. Que as pré-conferências foram realizadas nos municípios, 1442 

mas acha que essa questão da participação dos artistas deve ser revista para as 1443 

próximas pré-conferências. Em seguida o conselheiro Ignácio Kornowski, 1444 

Representante da Confederação Nacional de Municípios, manifestou-se dizendo 1445 

que gostaria de aproveitar a oportunidade para falar que, por um lado está muito feliz 1446 

pela evolução, mas que os números não são tão animadores quanto esperava com a 1447 

participação de 50% dos municípios onde estão as bases. Que com isso são vistos 1448 

vários fatores como a conscientização da participação, e esse trabalho é feito com os 1449 

gestores para que eles mostrem às comunidades a importância da comunidade 1450 

participar, tanto artística, como gestores, como incentivadores. Isso é um avanço 1451 

muito grande, mas ainda há uma grande preocupação, acha que devesse evoluir 1452 

muito mais, principalmente nas instâncias maiores aonde não há, ainda, uma 1453 

conscientização de que, hoje, tanto a Cultura quanto o Turismo é um fator agregativo 1454 

de desenvolvimento das comunidades, é um fator de geração de renda e de inclusão 1455 

social. E esse é um trabalho, ainda, muito grande e desafiador para o próprio 1456 

Ministério. Que se deve formar no gestor aquela idéia de que ele tem que incluir no 1457 

seu planejamento, também, o desenvolvimento da área da Cultura, porque ela, hoje, 1458 

faz parte, não só da geração de renda, mas do fator de desenvolvimento humano, 1459 

recuperação da auto-estima, da preservação da materialidade e imaterialidade da 1460 

cultura histórica. E que como sugestão, de repente para o Ministério, o que se nota é 1461 

uma falta de sintonia ou uma interação maior entre a União, os Estados e os 1462 

Municípios. E acha que isso deve ser um fator de unificação da comunicação e a 1463 

própria divulgação das políticas. Porque se o Estado tiver uma política boa deve ser 1464 

aproveitada junto com as políticas pública da União, como dos municípios, que têm 1465 

Pontos de Cultura para desenvolvimento e que podem ser agregados e somados e 1466 

com isso, a Cultura teria um fator de um salto maior ainda. O gestor público do interior 1467 

tem carência técnica e, muitas vezes, não sabe o que é certo, o que é Ponto de 1468 

Cultura, o que é o Sistema Nacional de Cultura. Então acha que esse trabalho de 1469 

conscientização é necessário ser feito, que está se buscando fazer, mas é muito 1470 

grande, pois são 5.564. Que na questão das bibliotecas públicas também é grande a 1471 

falta de informação, eles não sabem como agir, que isso é falta de comunicação. 1472 

Ressaltou que essa falta de comunicação precisa ser sanada. Cumprimentou a 1473 

Secretária Silvana pelo belo trabalho. Ressaltou que muitos municípios não têm o 1474 

mapeamento e acha que, talvez, seja por isso que muitos artistas não participem das 1475 

pré-conferências, pois eles não são estimulados pelo poder público local. E que deve 1476 

ser mostrado a eles os instrumentos e equipamentos culturais para que eles possam 1477 

utilizar. Acha que o Vale Cultura vai ser um grande alavancamento para os 1478 

municípios. Acha que essa renda deve ficar no município para estimular os artistas 1479 

que não têm, hoje, oportunidade e que estão lutando com muitas dificuldades. 1480 

Ressaltou que todos esses pontos que relatou devem ser levados em consideração. 1481 

O conselheiro Zulu Araújo, Representante do Ministério da Cultura, manifestou-1482 
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se cumprimentando a todos e parabenizando a Comissão Organizadora da 1483 

Conferência e a secretária Silvana pela forma como estava conduzindo os trabalhos 1484 

referentes à comissão. Em seguida disse que gostaria de fazer dois comentários com 1485 

relação às pré-conferências e a participação dos artistas. Ressaltou que o primeiro 1486 

era que não deveriam se surpreender com a baixa presença dos artistas nas pré-1487 

conferências, porque o próprio desenho e formato da conferência favorecem a 1488 

militância e não aos artistas. Continuando informou que as conferências possuem um 1489 

desenho de fortalecimento e favorecimento das militâncias até porque a origem delas 1490 

vem do campo da política. E que os artistas até por preservação seja da imagem ou 1491 

da condição de artistas não aceitam e nem aceitarão serem igualados e que isso tem 1492 

trazido conflitos. O segundo elemento que lhe chama atenção e que no caso 1493 

específico do Ministério da Cultura vai ser preciso ter cuidado, não só o Ministério da 1494 

Cultura, mas os gestores públicos que têm responsabilidade com a área de cultura 1495 

vão ter que se debruçar com mais cuidado, com relação a esse conflito de interior 1496 

com região metropolitana. Acha que vários gestores têm estimulado esse 1497 

comportamento, têm estimulado esse conflito e que isso não é bom para ninguém, 1498 

pois ao estimular esse conflito é favorecer, em grande parte, a manifestação, nem 1499 

sempre tão democrática como se imagina de segmentos conservadores. Ressaltou 1500 

que tem percebido que há um estímulo de vários gestores Brasil afora que não é 1501 

possível chancelar, mas acha isso ótimo, porque dá números expressivos, 1502 

evidentemente, mobilizador. Acha que nas pré-conferências setoriais deve-se ter, 1503 

pelo menos irá fazer na sua área, que é a Cultura Afro-Brasileira, essa autocrítica, 1504 

porque não se empenhou o suficiente para alterar essa realidade. A conselheira 1505 

Solange Lima, Representante da Área do Audiovisual, manifestou-se dizendo que 1506 

o Conselho de Políticas Culturais teve duas percepções que foram sentir que a 1507 

CONFECOM faz parte da Cultura e não está bem representado nem como cidades, 1508 

nem como municípios e nem como estados. Que 70% (setenta por cento) dos que 1509 

estão na CONFECOM são as televisões, que só se conseguiu colocar dois delegados 1510 

de classe em cada estado, por isso é que se está presente e que isso interfere na 1511 

parte de Cultura. Que a segunda seria para dar os parabéns à Conferência de Cultura 1512 

que trabalhou com o acordado inconsciente do brasileiro, que foi fazer com que os 1513 

municípios, de alguma forma, tivessem presente na discussão da Cultura Nacional. 1514 

Ressaltou que uma coisa que a está incomodando profundamente, porque acha que 1515 

a Lei Rouanet faz parte dessa transformação da Cultura e que o conteúdo da lei que 1516 

foi entregue, hoje, no Congresso era desconhecido de alguns. Ressaltou que a área 1517 

do audiovisual está de fora da Lei Rouanet e que não se sabe o que está sendo 1518 

colocado no Congresso. Sabe-se que a área do audiovisual vai ser incluída em outra 1519 

parte, mas não se sabe que parte é essa. E que isso, também, faz parte da 1520 

conferência que é levantar várias discussões. Ressaltou que, a seu ver, a 1521 

Conferência de Cultura foi um sucesso a partir do momento que acordou as massas e 1522 

acredita que o segundo momento é politizar essas massas. O conselheiro Romacil 1523 

Kretã, Representante dos Povos Indígenas, manifestou-se dizendo que não tinha 1524 

uma sugestão e sim uma pergunta. Gostaria de saber como foi a participação 1525 
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indígena nessas conferências estaduais e municipais. Que não era nem da 1526 

diversidade cultural que estaria falando, mas sim da diversidade social. Porque, hoje, 1527 

há muitos conflitos com municípios e estados. Que isso não é por conta deles e sim 1528 

por conta dos estados e municípios que tratam dessa maneira a parte indígena. O 1529 

conselheiro Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional de Secretários 1530 

Estaduais, manifestou-se dizendo achar que se podia comemorar o avanço que 1531 

houve e parabenizar o Ministério, parabenizar os estados por haverem realizado as 1532 

conferências estaduais, os municípios e parabenizar ao CNPC. Informou ter 1533 

acompanhado todas as conferências em Alagoas e que as discussões foram muito 1534 

boas. E o envolvimento da sociedade é o que se busca. Acredita que isso contribuiu 1535 

muito para a construção do Sistema Nacional de Cultura, que é essa vinculação das 1536 

três esferas do governo e que isso foi exercitado na conferência. Acredita que há 1537 

melhores condições de implementação do sistema numa relação com um número 1538 

maior de municípios. Que esse número de municípios foi duplicado, todos os estados 1539 

foram envolvidos e houve um crescimento na implantação do sistema. Mas, que 1540 

mesmo celebrando é possível melhorar e que havia dois pontos que gostaria de 1541 

colocar. Que na segunda-feira, anterior ao da reunião do CNPC, os presidentes dos 1542 

conselhos reuniram-se e vários deles alertaram para o fato de que os facilitadores 1543 

foram complicadores, portanto acha que num próximo momento os facilitadores 1544 

sejam indicados de comum acordo com os governos estaduais. Pois em vários 1545 

estados disseram que essas pessoas causam diversos problemas ao invés de 1546 

facilitar. Que gostaria de deixar registrado um ponto que foi um ponto que defendeu 1547 

quando foi discutido o regimento da conferência, mas foi voto vencido e gostaria de 1548 

insistir, é que no Regimento do CNPC no seu Artigo 15 diz que “compete à 1549 

Conferência Nacional de Cultura analisar, aprovar moções e proposições e avaliar a 1550 

execução das metas concernentes ao Plano Nacional de Cultura, as respectivas 1551 

revisões e adequações”. Que na época defendeu que o encaminhamento dos eixos 1552 

deveriam ser o eixo nacional. Que uma avaliação seria feita dentro da perspectiva do 1553 

Plano Nacional para que a sociedade contribuísse para a revisão do Plano Nacional 1554 

de Cultura. O conselheiro Álvaro Santi, Representante da Área de Música 1555 

Erudita, manifestou-se dizendo que gostaria de pegar o gancho da fala do 1556 

conselheiro Osvaldo no sentido de que, como está tratando-se de política pública de 1557 

estado, sem se pensar no longo prazo e que as ações não são desconectadas e tem 1558 

uma continuidade. Que quando foi apresentado o temário foi um dos que não se 1559 

sentiu muito a vontade com esse temário. Acha que isso causou um grande 1560 

problema. Que tanto o da primeira conferência, que já considera complicado, e que é 1561 

totalmente independente dos eixos do Plano Nacional de Cultura. Acha que isso 1562 

complica um pouco a participação dos artistas. Tanto no eixo da primeira conferência, 1563 

da qual participou, quanto no Plano Nacional de Cultura fica mais claro o 1564 

enquadramento de onde é que as artes atuam. E que, agora, ficou muito pulverizado. 1565 

Que ele pode participar a rigor de grupos de discussão de eixos e de sub-eixos. Acha 1566 

que a estrutura da conferência pensou na participação dos artistas pelas conferências 1567 

setoriais. Que para finalizar uma coisa que sempre volta a refletir como experiência, 1568 
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também, como gestor público no município de Porto Alegre, sempre lembrando que a 1569 

conferência não pode ser um fim de si mesmo, ela não pode ser apenas com esse 1570 

objetivo de chancelar aquilo que se pretende fazer, enquanto esse governo ou o 1571 

próximo governo. E que é da maior importância que se faça essas avaliações, que o 1572 

CNPC deve pautar isso, que seja avaliado a execução das propostas que foram 1573 

priorizadas na primeira conferência e depois no Plano Nacional de Cultura, porque do 1574 

contrário é inevitável que haja um esvaziamento das conferências. Lógico que faz um 1575 

júbilo pelos números que são muito animadores. O senhor Marcelo Veiga, 1576 

Coordenador-Geral do CNPC, agradeceu ao conselheiro Álvaro e passou a palavra 1577 

a senhora Silvana e ao senhor João para fazerem às considerações que acharem 1578 

necessárias. A senhora Silvana Meireles, MinC, disse saber da necessidade de 1579 

avanço na participação dos municípios, mas que esse é um processo que leva um 1580 

tempo. Que essa ampliação é atribuída a outro fator, que não havia comentado na 1581 

sua fala, que terminou servindo como prévia das conferências municipais que foram 1582 

os seminários do Sistema Nacional de Cultura. Foram feitos vinte e cinco seminários 1583 

estaduais, estão faltando dois estados que por dificuldade do próprio poder público do 1584 

estado, dificuldade de ordem operacional e foi transferido para o começo do ano que 1585 

vem. Esses seminários eram restritos a gestores públicos municipais e estaduais. E 1586 

conseguiu-se uma representativa participação de gestores municipais. Esse 1587 

seminário fala de conselho, de conferência, de plano, de sistema, de órgãos gestores, 1588 

de toda a plataforma do Sistema Nacional de Cultura. Informou que esses seminários 1589 

ajudaram muito a estruturar o campo público da Cultura, porém concorda que há 1590 

muito que se avançar. Quanto à presença dos artistas acredita que em parte pode ser 1591 

atribuído ao desenho da conferência, mas não acredita que seja esse o grande 1592 

responsável, acha que o problema é mais grave, inclusive do ponto de vista da 1593 

tradição de participação de artista nesse tipo de discussão. Propõe que se saia nessa 1594 

reunião com uma estratégia não só do regimento, mas, sobretudo, uma estratégia de 1595 

como vai enfrentar esse problema para minimizá-lo já que está diante de uma 1596 

possibilidade que são as pré-conferências setoriais. Concorda que a Conferência 1597 

Nacional discute os temas mais gerais e as pré-conferências setoriais vão discutir os 1598 

planos ou avaliar os planos setoriais de cada segmento. Ressaltou que na proposta 1599 

de alteração do regimento está uma reflexão para serem respeitados os ritmos, os 1600 

graus de organização, as características e os ritos de cada um dos segmentos. Por 1601 

isso estão sendo flexibilizados alguns pontos do regimento, essa é a proposta que 1602 

está sendo apresentada. Disse que gostaria de conclamar uma maior participação do 1603 

CNPC nessas pré-conferências, sobretudo, os representantes dos segmentos para 1604 

ajudarem a convencer, a atrair, especialmente nos trabalhos frente aos segmentos. 1605 

Informou que foi a primeira vez que se trabalhou com a opção dos órgãos 1606 

facilitadores e que acha importante as sugestões feitas pelo conselheiro Osvaldo 1607 

Viégas na nomeação do facilitador e informou que tiveram vários resultados positivos 1608 

com os facilitadores. E que na abertura da Conferência Estadual o governo de estado 1609 

deu certificado de organização a um grupo de voluntários. Continuando informou que 1610 

a Conferência Nacional também é um momento de avaliação de toda a política do 1611 
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Ministério da Cultura nesses últimos anos. Que a próxima conferência partirá para 1612 

uma avaliação do Plano Nacional de Cultura. Informou que quanto à participação 1613 

indígena não foi feito um levantamento quantitativo, mas é uma sugestão e que o 1614 

senhor João Ribeiro poderia responder melhor essa questão, que havia estado 1615 

presente em algumas regiões em que a presença indígena é mais visível, mas no 1616 

momento não tem dados de quantos delegados indígenas foram eleitos, mas 1617 

certamente na próxima reunião com os resultados das estaduais isso poderá ser 1618 

apresentado. Com relação ao que o conselheiro falou teve-se o cuidado de avaliar e 1619 

levar para as conferências o que tinha sido demandado como prioridade da I 1620 

Conferência Nacional de Cultura e até que ponto o Ministério tinha respostas para 1621 

aquelas prioridades. Em seguida citou algumas como o Plano Nacional de Cultura 1622 

que era uma reivindicação e, hoje, está no Congresso. A criação do CNPC que era 1623 

uma demanda importante e já está instalado. A Conferência de Comunicação que, 1624 

aliás, foi o item mais votado entre as prioridades. O Sistema Nacional de Cultura e, 1625 

hoje, já se tem avanços, inclusive, já se está fechando com o relator e espera-se que 1626 

até o final do ano esse relator já esteja nomeado. A questão da reclama da Lei 1627 

Rouanet e está uma proposta com o Ministério fazendo a sua parte. Ressaltou que o 1628 

grande objetivo da I Conferência Nacional foram os subsídios para o plano e esses 1629 

subsídios já foram incorporados. O senhor João Ribeiro, Coordenador da II 1630 

Conferência Nacional de Cultura, manifestou-se respondendo ao conselheiro Kretã 1631 

que na primeira etapa não foi feito nenhum desenho e nenhum modelo voltado 1632 

especificamente para as populações indígenas, pois havia sido feito um acordo com a 1633 

SID de garantir um espaço dentro das pré-conferências setoriais para a população 1634 

indígena. Em seguida passou a fazer um comentário sobre a dificuldade da 1635 

participação de artistas. Ressaltou que, hoje, há uma diferença na Cultura, na 1636 

agenda, na pauta do país. Fez algumas observações sobre a diferença do universo 1637 

da cultura no interior versus capital e acha que não deve ser esquecido que todos os 1638 

equipamentos culturais estão nas capitais e tem-se que ver como manter o equilíbrio 1639 

da descentralização da Cultura. A outra questão seria como tratar os desiguais 1640 

igualmente e no ponto de vista de como trabalhar para que grandes números de 1641 

artistas se empolguem, se contagiem e participem das discussões. Acha que essas 1642 

diferenças têm que ser vistas e trabalhadas, e tem que se trabalhar outros modelos 1643 

para que os artistas estejam presentes na conferência. E que isso vale, também, para 1644 

as cadeias produtivas e para a Conferência Nacional de Cultura. O conselheiro Zulu 1645 

Araújo, Representante do MinC, manifestou-se concordando plenamente com o que 1646 

o senhor João colocou. E ressaltou que há uma desigualdade entre artista e 1647 

militância. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante de Artes Visuais, 1648 

manifestou-se elogiando os avanços políticos. E como representante de um 1649 

segmento acha que deve ser feita uma reflexão. Que no segmento de Artes Visuais 1650 

têm se encontrado outras maneiras de ter esses encontros, essas trocas que 1651 

equilibram o presencial com o virtual. Ressaltou que gostaria de saber como está 1652 

sendo feita essa participação no virtual e a relação desse virtual com o presencial. 1653 

Que essa é uma grande preocupação do colegiado e que o momento de pensar é 1654 
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esse, que é também o momento de aprovar. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-1655 

Geral do CNPC, ressaltou que isso tudo seria respondido pela senhora Silvana na sua 1656 

próxima fala. A senhora Silvana Meireles, MinC, manifestou-se dizendo que teria 1657 

sido enviada aos senhores conselheiros a primeira Portaria publicada no Diário 1658 

Oficial. Informou que na apresentação montada explicita a Portaria e na sequência 1659 

são propostas as alterações, exclusivamente, a eleição de delegados. E que isso 1660 

impacta na organização das pré-conferências, porque se flexibilizou. Perguntou se 1661 

todos já teriam lido o que havia sido enviado e que as alterações foram feitas após 1662 

comentários por eles enviados. A conselheira Alice Viveiros de Castro, 1663 

Representante da Área de Circo, manifestou-se dizendo que a Mesa poderia tomar 1664 

uma decisão e que caso nas questões levantadas faltasse alguma informação a 1665 

senhora Silvana poderia fazer a observação pertinente. Disse achar que o melhor 1666 

seria ir direto para as representações setoriais e a eleição dos delegados. A senhora 1667 

Silvana Meireles, Representante do MinC, fez a explanação do que estava sendo 1668 

proposto com relação à Plenária Setorial e fez o esclarecimento de algumas questões 1669 

com relação ao assunto. Informou que o tempo de inscrição e realização das Pré-1670 

Conferências Setoriais será de 15 de dezembro a 30 de janeiro. Ressaltou que o que 1671 

havia esclarecido seriam os pontos para serem retificados na Portaria a ser 1672 

publicada. A conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área de 1673 

Circo, manifestou-se dizendo que uma questão que gostaria que fosse pensada, que 1674 

não tem certeza, é apenas uma preocupação e que um segmento como o de Circo 1675 

que tem grandes organizações, mobilizações em uma série de estados e regiões e de 1676 

repente não tem nenhuma em alguns estados. Que pelo o que entendeu caso não 1677 

tenha essa representação caberia ao Ministério convidar três pessoas para fazer essa 1678 

mobilização. Ressaltou que acha isso injusto, porque vai ser uma luta, por exemplo, 1679 

no Sudeste, no Rio, em São Paulo e em Minas, no Paraná, no Mato Grosso, no 1680 

Distrito Federal, que tem uma organização de circo muito forte. Sabe-se que nessas 1681 

três pessoas não estará sendo contemplada toda a diversidade da cadeia que é 1682 

muito diversa e que tem muitas facetas diferentes. E propôs que deve ter uma 1683 

diferença, que ao invés de três deveriam ser dois representantes. A segunda coisa 1684 

que gostaria de fazer uma ponderação era se até uma data determinada, início de 1685 

janeiro, esses grandes estados fizessem o seu embate, franco, direto talvez fosse 1686 

mais interessante do que a eleição via internet. A senhora Silvana Meireles, MinC, 1687 

manifestou-se dizendo que só para esclarecer, a idéia da modificação da Portaria é 1688 

exatamente para privilegiar o presencial em detrimento do virtual por questões como 1689 

essa que a conselheira Alice levantou. Buscou-se o virtual para garantir a presença 1690 

de delegados de todos os estados em decorrência do tempo que é muito curto. Mas 1691 

que a prioridade é o presencial. A conselheira Alice Viveiros de Castro, 1692 

Representante da Área de Circo, manifestou-se perguntando se a sugestão que 1693 

havia dado seria possível. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, 1694 

disse que o solicitado pela conselheira Alice ficaria como sugestão. Em seguida 1695 

passou a palavra ao conselheiro Oséas. O conselheiro Oséas Borba Neto, 1696 

Representante da Área de Teatro, manifestou-se dizendo à senhora Silvana que o 1697 
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Colegiado Setorial teria 15 representantes, mas sabe-se que para essa Conferência 1698 

Nacional de Cultura só irão 10 representantes. Em seguida perguntou se os dez que 1699 

irão para a conferência de cada colegiado são tirados dos 81 ou dos 15? Se for dos 1700 

81, a sua sugestão seria que tirasse dos 15 porque não consegue conceber que uma 1701 

determinada pessoa que participou dos 81 irá para a conferência sem ter participado 1702 

do colegiado. A outra questão seria com relação à eleição do colegiado que havia se 1703 

conversado e seria em janeiro, mas pelo o que viu as inscrições são até o final de 1704 

janeiro, ou seja, a eleição acontecerá em fevereiro. Ressaltou que o mês de fevereiro 1705 

no Brasil é muito complicado, tem carnaval, e a mobilização complica. Gostaria de 1706 

saber se já tem essa data em fevereiro para ser feita a conferência após as eleições. 1707 

E a última pergunta seria sobre a posse dos novos membros do CNPC que seria na 1708 

Conferência e que, portanto, os atuais membros do CNPC seriam delegados natos da 1709 

Conferência. Gostaria de saber como será procedido, pois existem companheiros que 1710 

não vão disputar a eleição, mas gostariam de estar na Conferência e não 1711 

participaram da municipal e da estadual para entrar na Conferência. Eles 1712 

participaram, mas não entraram para não tirar a vaga de delegado de outro. Gostaria 1713 

de saber como ficou esse assunto. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante 1714 

da Área de Artes Visuais, ressaltou um fato ocorrido na eleição do Colegiado de 1715 

Artes Visuais onde contou com a presença de 45 pessoas para formar esse 1716 

colegiado, sendo 20 do Rio e de São Paulo e 20 do restante do Brasil. No final da 1717 

reunião do colegiado corria-se o risco de não ter a presença do Rio e de São Paulo. 1718 

Foi um acordo levantado por Alagoas e Rio Grande do Norte que permitiu que tivesse 1719 

um representante do Rio e um de São Paulo. Quanto à questão da representação 1720 

das artes visuais informou que recebeu um documento, disse não saber se estava em 1721 

discussão, em que pontua o que são as artes visuais e quem está dentro desse rol. O 1722 

senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que isso 1723 

seria discutido na parte da tarde. O senhor Bruno Monteiro, Representante da 1724 

Área de Artes Visuais, manifestou-se dizendo que o fórum e o Colegiado Setorial de 1725 

Artes Visuais levaram em conta tudo e está no documento que está disponível desde 1726 

2006 no site do MinC. Sugeriu que todos olhassem isso antes de votarem e como 1727 

essas coisas vão se estabelecer para essa conferência. E que nessa medida estão às 1728 

artes ditas digitais, para a qual o Colegiado de Artes Visuais tem um documento 1729 

contrário à existência do colegiado como separado do Colegiado de Artes Visuais. 1730 

Ressaltou que levou muito tempo num levantamento no país para entender essa 1731 

densidade de presença e da importância de que se esteja somando e não dividindo. 1732 

Informou que iria entregar o documento ao Conselho, que não faria isso agora e sim 1733 

numa ocasião mais adiante. E que nessa medida coloca uma questão que é a da 1734 

Cultura Digital. De que forma o Fórum de Cultura Digital participa dessa conferência 1735 

que será no ano que vem? Que uma segunda pergunta seria com relação aos 18 1736 

colegiados com 81 participantes nessa conferência. Que 81 x 18 dariam 1.458 1737 

pessoas, no mínimo, admitindo que todos os estados terão representantes. Em 1738 

seguida perguntou quem patrocinaria a presença dessas pessoas em Brasília, porque 1739 

o não patrocínio pode implicar na ausência dessas pessoas e que isso é um caso 1740 
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muito sério. O conselheiro Álvaro Santi, Representante da Área de Música 1741 

Erudita, ressaltou que falaria dois aspectos pontuais, um que discorda e acha grave 1742 

e outro que gostaria de questionar quais são os motivos que levaram a esses 1743 

detalhes. O primeiro seria com relação ao Artigo 19, Parágrafo 3º que limitou a 1744 

permanência do colegiado no máximo a 1/3 dos seus membros. Que diz que deverá 1745 

ser garantida a renovação, no mínimo, de 2/3 da composição atual dos colegiados 1746 

setoriais. Gostaria de saber qual foi o critério, como foi pensado isso. Acha que em 1747 

algumas áreas pode-se dar esses 2/3, mas em outras áreas poderá haver 1748 

complicações. Ressaltou que o que acha grave é a questão de exigência de apoio de 1749 

entidades. Fez um relato sobre essa questão e disse que acha que esse apoio 1750 

deveria ser, apenas, de entidades de direitos privados. Finalizando sugeriu que esse 1751 

item fosse revisto. O conselheiro Adriano Araújo, Representante da Área de 1752 

Música, manifestou-se perguntando à senhora Silvana se colocaria a renovação de 1753 

2/3 na área de música. Acha que seria interessante que os membros do Conselho 1754 

tivessem assento, também, no colegiado. Ressaltou que a Portaria que nomeou o 1755 

Colegiado de Música se prendeu no começo da antiga Câmara Setorial. Que em 1756 

Pernambuco é suplente e que já não teria essa participação efetiva como colegiado. 1757 

Gostaria de deixar registrado que como representante do colegiado teriam assento 1758 

independentemente de ser do colegiado. O conselheiro Álvaro Santi, 1759 

Representante da Área de Música Erudita, manifestou-se dizendo que, com isso, 1760 

cria-se um conflito na situação em que o conselheiro Adriano é titular no Conselho e 1761 

outra pessoa é titular no colegiado e que gostaria de saber qual dos dois irá para a 1762 

Conferência. A conselheira Alice Viveiros de Araújo, Representante da Área de 1763 

Circo, ressaltou que na experiência do circo quando se percebeu isso o segmento 1764 

brigou e com isso ela passou a ser titular no Colegiado Setorial. O conselheiro 1765 

Adriano Araújo, Representante da Área de Música, ressaltou que no caso da 1766 

Música não há essa particularidade porque a portaria já havia sido expedida. A 1767 

senhora Silvana Meireles, MinC, manifestou-se perguntando se isso acontecia só 1768 

na área de música ou em outro segmento também. A conselheira Solange Lima, 1769 

Representante da Área de Audiovisual, manifestou-se dizendo que no caso do 1770 

audiovisual estaria se discutindo as representações estaduais, mas não tem uma 1771 

característica nacional. Após a fala do senhor João sobre a legitimidade da 1772 

representação ficou uma preocupação e gostaria de saber como que o Ministério 1773 

estaria vendo isso. Que no caso do audiovisual no Norte, Nordeste e Centro-Oeste 1774 

não tem outra entidade para se degladiarem. Mas, no caso do Rio, São Paulo, Rio 1775 

Grande do Sul e Minas Gerais vão ter várias entidades do audiovisual que vão querer 1776 

participar da conferência. E que não sabe como elas irão se portar. O conselheiro 1777 

Adriano Araújo, Representante da Área de Música, ressaltou que, com isso, acaba 1778 

tendo que ir para a base ocupar os três lugares e aí já tira quem poderia estar vindo 1779 

reforçar. Acha que isso deve ser observado em cada Colegiado Setorial. O 1780 

conselheiro Bruno Monteiro, Representante da Área de Artes Visuais, ressaltou 1781 

que na última eleição municipal optou por não se candidatar porque o processo já 1782 

está em andamento em Recife. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do 1783 
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CNPC, manifestou-se dizendo que, com relação à presença dos novos titulares na 1784 

conferência, avaliou-se que, de fato, o importante é fazer a transição na Conferência. 1785 

Informou que todos que são dos colegiados são membros natos da pré-conferência 1786 

setorial, e não vai ser possível fazer uma reunião do Conselho antes da Conferência 1787 

para dar posse a todo mundo. Informou que o mandato de todos será até a 1788 

Conferência e na Conferência será dada a posse aos novos titulares. A senhora 1789 

Silvana Meireles, MinC, manifestou-se esclarecendo que 81 delegados compõem a 1790 

Plenária Setorial. Que esses 81 irão se juntar com os membros do CNPC para definir 1791 

os 15 membros do Colégio Eleitoral e que isso é uma eleição. A outra eleição, 1792 

também, se dá na Plenária Setorial, que vai selecionar os 10 delegados que vão estar 1793 

na Conferência Nacional de Cultura. E que isso é uma decisão da plenária. Informou 1794 

ao conselheiro Adriano, que desconhecia esse problema da área de música, mas que 1795 

seria possível garantir que vão alguns membros do Colegiado, que isso pode ser até 1796 

um parágrafo, que quando o membro do CNPC não for o titular do colegiado estará 1797 

garantida a presença dele, porque são delegados natos da Conferência Nacional. 1798 

Que qualquer membro do CNPC poderá estar em qualquer etapa das conferências, 1799 

sobretudo, nas setoriais que os segmentos já representam. Em seguida pediu ao 1800 

senhor Marcelo Veiga que acrescentasse isso em parágrafo para ficar bem claro. 1801 

Continuando respondeu as perguntas do conselheiro Álvaro, informou que os 2/3 1802 

foram colocados para renovação. E que, hoje, existem os membros do Colegiado 1803 

Setorial e que já se sabe que é possível a renovação do mandato e que, em tese, 1804 

alguns, por falta de momentos de eleição, já foram reconduzidos sem precisar de 1805 

uma nova eleição. Informou que havia no Ministério uma linha que defendia a 1806 

renovação completa e que isso foi ponderado usando-se o argumento de que todos já 1807 

tinham ficado representantes do Colegiado Setorial, que não renovariam os 1808 

colegiados e foi ponderado que o fato de não ter havido eleição era de 1809 

responsabilidade do próprio Ministério, do próprio Conselho e que, portanto, achou-se 1810 

que seria bem razoável permitir a reeleição de até 1/3, para se ter garantido a 1811 

renovação dos Colegiados Setoriais. Informou que qualquer um que componha o 1812 

Colegiado Setorial poderá ser candidato desde que seja respeitado esse ponto de 1813 

corte que garante a renovação. Continuando informou que quanto aos critérios da 1814 

diretriz virtual, a pretensão não é de conhecer todos os candidatos e o que se pensou 1815 

foi em ter dados para garantir, primeiro, a representatividade dele e segundo a 1816 

experiência em instâncias de participação, que ele estaria com a responsabilidade de 1817 

representar o segmento. Informou que foi pedida uma declaração para confirmar o 1818 

diálogo desse representante com as instituições do poder público. Informou não saber 1819 

se poderia deixar a exigência da declaração e não restringiria essas instituições ao 1820 

número de três, porque não são muitas as instituições públicas. Declarou que não há 1821 

a intenção em limitar essa participação, mas sim ter garantias mínimas de que, de 1822 

fato, o candidato representa a área quando não houver a presencial. Informou ao 1823 

conselheiro Álvaro que o seu pedido estaria incorporado e que iria submeter ao 1824 

Conselho sobre a retirada no item dois do documento “Declaração de Apoio de 1825 

Pessoa Jurídica de Direto Público ou Privado com Atuação na Respectiva Área 1826 
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Técnica ou Artística ou do Patrimônio Cultural”. Perguntou ao conselheiro se seria 1827 

isso, no que lhe foi respondido que era para ser retirado o “Público”. O senhor 1828 

Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou informando ao 1829 

conselheiro Álvaro que seria retirado “Pessoa Jurídica”, mas que deixaria a limitação, 1830 

para não haver problemas maiores na inscrição. O conselheiro Álvaro concordou. O 1831 

conselheiro Bruno Monteiro, Representante da Área de Artes Visuais, 1832 

manifestou-se dizendo que na área de Artes Visuais esses critérios deveriam ser bem 1833 

qualificados, para não haver distorções durante o processo. Ressaltou que no caso 1834 

das Artes Visuais a sua sugestão era que se tivesse um dossiê para ser apresentado 1835 

à classe. O senhor João Ribeiro, Coordenador da II Conferência Nacional de 1836 

Cultura, disse que estava sendo procurada uma fórmula mínima para haver um 1837 

consenso, mas crê que não se chegará a uma fórmula perfeita, devido às diferenças 1838 

e características. Mas o que está se falando é das exceções, pois a regra são os 1839 

votos presenciais. Acha que os critérios são colocados mais para aquelas áreas que 1840 

não tiveram o fórum presencial, do debate para qualificar quem realmente vai 1841 

participar da Conferência. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 1842 

manifestou-se informando à conselheira Alice que quanto a sua sugestão do fórum 1843 

em alguns estados e que isso teria uma questão, pois as inscrições seriam feitas pela 1844 

internet e que algumas pessoas que vão se inscrever não fazem parte do fórum. A 1845 

conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área do Circo, 1846 

manifestou-se dizendo que pelo o que entendeu, da mesma forma que estariam 1847 

validando a Bahia e o Maranhão, que essa informação não havia sido passada a ela 1848 

na época do Colegiado Setorial. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do 1849 

CNPC, informou que a validação de Bahia e Maranhão se deu na etapa estadual da 1850 

conferência. A conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área do 1851 

Circo, manifestou-se dizendo que a validação teria sido feita setorialmente. E 1852 

perguntou sobre a possibilidade de estados, onde se tem a presença da FUNARTE, 1853 

se daria esse fórum. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 1854 

manifestou-se dizendo que tudo bem, mas que precisaria garantir a inscrição pela 1855 

internet. A conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área do Circo, 1856 

manifestou-se concordando, dizendo que isso se daria com a presença no fórum, 1857 

com a participação da FUNARTE ou de alguém do Ministério, que seria explicado 1858 

todos os critérios e coloca as questões. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-1859 

Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que era preciso dar conta do fórum e das 1860 

inscrições da internet também. A conselheira Alice Viveiros de Castro, 1861 

Representante da Área do Circo, disse que acha que seria mais fácil esse tipo de 1862 

procedimento. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-1863 

se concordando com a conselheira. Em seguida passou a palavra ao conselheiro 1864 

Adriano. O conselheiro Adriano Araújo, Representante da Área de Música, 1865 

manifestou-se insistindo com a senhora Silvana sobre a questão da renovação dos 1866 

2/3 de membros representantes. Perguntou se haviam percebido que isso iria conflitar 1867 

com o Regimento Interno do Conselho. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-1868 

Geral do CNPC, ressaltou ao conselheiro Adriano que seria até 2/3. O conselheiro 1869 
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Adriano Araújo, Representante da Área de Música, explicou que no caso da Área 1870 

de Música seriam doze representantes e com isso cairia para cinco representantes. 1871 

Em seguida continuou explicando como se daria esse processo de escolha dos 1872 

representantes. E que, em tese, seria quase provável que não se conseguiria 1873 

encaixar os representantes do Conselho. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-1874 

Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que, na verdade, vive-se um momento de 1875 

construção de um caminho e que, hoje, esse seria um modelo possível. Ressaltou 1876 

que, na verdade, não é o melhor modelo, tem muitas falhas, muitos equívocos, que 1877 

durante o processo será feito o levantamento dessas questões, mas que não tem 1878 

como amarrar todas as situações. Continuando disse que esse critério não entra em 1879 

conflito com o regimento interno, porque o regimento é genérico, uma vez que diz que 1880 

pode se candidatar quem quiser. Mas nada impede que outra regra venha e diga que 1881 

ele, além de poder se recandidatar, poderá ser reconduzido até 1/3. O conselheiro 1882 

Adriano Araújo, Representante da Área de Música, manifestou-se pedindo mais 1883 

algumas explicações sobre esse processo. Que a preocupação com a indicação de 1884 

2/3 não seria para garantir assento no Conselho, mas para que se tenha claro que vai 1885 

haver rebatimento não só no colegiado, mas especificamente no Conselho Nacional. 1886 

O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, explicou ao conselheiro 1887 

Adriano que na ficha de inscrição, no caso de Música a pessoa iria optar pela área de 1888 

atuação, depois seria perguntado qual dos três elos da cadeia ele representaria. Que 1889 

no caso da música ele terá que fazer uma opção se música popular ou música 1890 

erudita, ou seja, desses 81 que representa a música dá para saber quem representa 1891 

música popular, música erudita e ainda os elos da cadeia associativa, criativa e assim 1892 

sucessivamente, como ficou definida no Colegiado Setorial. E isso significa dizer que 1893 

dos 81 tem-se o cenário de quem são essas pessoas e quais são as 1894 

representatividades delas no Colégio Eleitoral. A senhora Silvana Meireles, MinC, 1895 

manifestou-se esclarecendo ao conselheiro Adriano que todo o Ministério da Cultura, 1896 

inclusive, a FUNARTE, a partir dessa proposta está afinado. O diálogo será igual e 1897 

tudo que está sendo referendado e discutido no Conselho vai ser executado pelo 1898 

Sistema MinC, com a participação da FUNARTE e, inclusive, com a presença do 1899 

Diretor de Música da FUNARTE. O conselheiro Adriano Araújo, Representante da 1900 

Área de Música, manifestou-se informando que na Feira de Música Brasil em Recife, 1901 

a Portaria que regulamenta as pré-conferências, a eleição dos colegiados foi 1902 

publicada no dia 07 e a feira começou no dia 09, com isso, só se teve a informação 1903 

de tudo no dia 09. E que foi preciso arranjar tempo do Fórum Nacional para debater a 1904 

Portaria. Como o Álvaro falou, isso está sendo discutido no Rio Grande do Sul, 1905 

Goiânia e, agora, em Recife. Que a ponderação feita sobre os 2/3 em Goiânia ficou 1906 

clara que seria discutido. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 1907 

manifestou-se dizendo que isso seria critério para a ficha de inscrição, que durante a 1908 

inscrição será aberto para a pessoa se inscrever nos elos da cadeia produtiva. Que 1909 

para uma ser levada para o colegiado representando, por exemplo, Circo de Lona 1910 

tem-se que saber que essa pessoa representa Circo de Lona, caso contrário, cai no 1911 

vazio da discussão que se teve no Colegiado com relação aos elos da cadeia 1912 
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produtiva. Informou que foram agrupados alguns para caber nos três e servir para 1913 

todos os colegiados. O conselheiro Osvaldo Viégas, Representante do Fórum 1914 

Nacional de Secretários Estaduais, manifestou-se perguntando se poderia fazer um 1915 

encaminhamento. Disse achar que estaria pegando-se uma parcela só do conselho 1916 

que são os colegiados. Perguntou se no período do almoço não poderia ser feita uma 1917 

comissão para se elaborar uma proposta e a mesma ser apresentada no final da 1918 

tarde. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se 1919 

dizendo que não seria uma proposta e, sim, uns ajustes em algumas questões, para 1920 

depois, junto com a FUNARTE, consiga-se chegar em um determinado entendimento. 1921 

Informou que as questões específicas serão tratadas com a FUNARTE e com os 1922 

setores, junto com os conselheiros. Disse que iria fazer uma consulta ao plenário se 1923 

haveria uma questão mais geral das pré-conferências e não de cada segmento. Em 1924 

seguida passou a palavra ao conselheiro Paulo Knauss. O conselheiro Paulo 1925 

Knauss, Representante da Área de Arquivos, manifestou-se felicitando a iniciativa, 1926 

porque o segmento dos arquivos não tinha uma mobilização integrada à conferência 1927 

e ao próprio CNPC. E que o Conselho foi constituído a partir do Conselho Nacional de 1928 

Arquivos que é um movimento institucionalizado no país desde 1991, com a 1929 

aprovação da Lei Nacional de Arquivos e a instalação do Conselho Nacional de 1930 

Arquivos na sequência. Informou que a mobilização já estaria andando e que a Casa 1931 

Rui Barbosa já estaria lançando o anúncio da convocação da área de arquivos e que 1932 

vê tudo isso com boas expectativas. Que um encontro como esse da conferência 1933 

permite manifestações mais livres e, também, muito menos institucionalizadas do 1934 

ponto de vista da representação institucional. E acredita que daí possa surgir alguma 1935 

novidade. Ressaltou que o maior desafio da área, hoje, é conquistar a ampliação ou 1936 

afirmação do campo do arquivo aonde não existe. Em seguida fez algumas 1937 

observações sobre a quantidade de arquivos e museus existentes nos municípios 1938 

brasileiros. Mas, que existem pouquíssimos arquivos municipais no país. Gostaria de 1939 

deixar o registro de que a grande expectativa é que se consiga falar não só pelas 1940 

instituições que existem, mas também para defender a ampliação do campo. 1941 

Finalizou dando os parabéns aos responsáveis pela iniciativa da Conferência e 1942 

gostaria de deixar registrada a sua alegria de estar participando disso. A conselheira 1943 

Alice Viveiros de Castro, Representante da Área de Circo, manifestou-se dizendo 1944 

que no geral até o acesso a internet no país não é proporcional. E que por 1945 

coincidência em áreas onde não tem organização são áreas onde se tem dificuldade 1946 

de se acessar a internet, de informações, quando se tem pessoas que não podem 1947 

participar de editais. Acha que deve existir uma meta para o colegiado, uma meta 1948 

para a Conferência de ampliar as participações, de mapear as falhas, as ausências e 1949 

com isso estar numa próxima discussão que até desconhece qual será. O senhor 1950 

Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que precisava 1951 

fechar o assunto e sugeriu ao conselheiro Adriano a sentar-se com ele para a 1952 

discussão do assunto com relação ao Colegiado de Música. Informou que havia 1953 

quórum necessário para as mudanças regimentais e que gostaria de colocar em 1954 

votação o regimento, com relação às mudanças discutidas em todos os Colegiados 1955 
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Setoriais. Em seguida passou a palavra ao senhor Marcelo para coordenar a votação. 1956 

O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo 1957 

que havia uma novidade no regimento com relação ao Artigo 4º, Inciso II. Informou 1958 

que na última reunião o conselheiro Geraldo havia dado uma sugestão com relação 1959 

aos termos de parcerias analisados pelo plenário e que ele havia colocado “nas 1960 

competências” e perguntou ao conselheiro se ele se lembrava. E que, com isso, foi 1961 

feito um inciso bem geral para dar conta da questão. Em seguida leu a redação do 1962 

Artigo 10 do regimento e perguntou ao plenário se essa redação seria suficiente. E 1963 

que as outras alterações dizem respeito aos Colegiados Setoriais e que estariam no 1964 

Artigo 10, Inciso II, que diz respeito aos quinze representantes da sociedade civil 1965 

organizada. Ressaltou que anteriormente com a redação de que os quinze 1966 

representantes deveriam estar divididos pelas cinco macrorregiões do país o que 1967 

significaria que cada macrorregião indicaria três representantes. Ressaltou que isso 1968 

foi suprimido para deixar um caráter mais amplo e mais genérico, porque isso era 1969 

uma reivindicação de todos os Colegiados Setoriais. E que essas são as duas 1970 

questões pontuais para a alteração. O conselheiro Osvaldo Viégas, Representante 1971 

do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, manifestou-se dizendo que gostaria 1972 

de resgatar, porque houve modificação das competências por conta do decreto. Em 1973 

seguida leu o Artigo 4º que dizia que “fiscalizar, acompanhar e avaliar as aplicações 1974 

dos recursos provenientes do Sistema Federal de Financiamento da Cultura e propor 1975 

medidas que concorram para o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Plano 1976 

Nacional”. E que havia deixado de haver referência quanto ao Fundo Nacional de 1977 

Cultura.  Acha que isso é uma perda, até por conta da discussão que havia 1978 

acontecido no dia anterior, que fica implícito nos recursos do sistema e teria uma 1979 

sugestão sobre isso. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, 1980 

manifestou-se dizendo que essa questão havia sido discutida no grupo de trabalho 1981 

que discutiu o próprio regimento interno. E que a sugestão da redação foi aprovada 1982 

pelo plenário do Conselho, e foi para a Casa Civil com a redação aprovada pelo 1983 

plenário e que, portanto, essa redação não era uma redação alheia. O conselheiro 1984 

Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, 1985 

concordou, mas disse que o regimento pode entrar em mais detalhes do que o 1986 

decreto. E o que faria seria um adendo ao Artigo 4º que ficaria com a mesma redação 1987 

colocando vírgula no final e acrescentando “estabelecendo, inclusive, as diretrizes 1988 

gerais para a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura no que concerne 1989 

...” , porque aí resgata a redação anterior. O senhor Marcelo Veiga, Coordenador-1990 

Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que isso não teria problema. Ressaltou que, 1991 

então, seriam três pontos, sendo um o que o conselheiro Osvaldo levantou e os 1992 

outros dois pontos já levantados. Colocou em votação a nova redação proposta pelo 1993 

conselheiro Osvaldo no que foi aprovada por unanimidade. Em seguida colocou em 1994 

votação o item relacionado ao Inciso X, e o Artigo 10, Inciso II, que foram aprovados 1995 

por unanimidade. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante da Área de Artes 1996 

Visuais, fez uma observação sobre a questão de como iria se estabelecer os novos 1997 

colegiados. Fez um comentário quanto à situação de artes visuais e artes digitais e 1998 
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ressaltou que esse era um debate que já deveria ter acontecido, que já havia 1999 

tentando pactuar com o Ministério e que entendia que não seria ali o fórum para isso. 2000 

O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo achar 2001 

pertinente o que o conselheiro Bruno colocou e explicou que o Decreto Presidencial 2002 

nº 5.520 já vislumbrava a criação do segmento Arte Digital, e já havia sido tentado 2003 

diversas vezes chegar a um acordo e que isso não foi possível. E que, de fato, isso é 2004 

uma competência do plenário do Conselho. Ressaltou que em um dos diálogos com a 2005 

Casa Civil, quando da vontade do Conselho em mudar o decreto, eles lembraram que 2006 

só o Presidente da República instala e pode ampliar ou diminuir. O senhor Marcelo 2007 

Veiga, Coordenador-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que por uma questão 2008 

de ordem isso poderia impactar no futuro no regimento interno. E que para finalizar 2009 

pediu que formalmente fosse aprovado o regimento interno nessa questão. E que 2010 

depois voltaria a discussão dessa questão. O conselheiro Bruno Monteiro, 2011 

Representante da Área de Artes Visuais, manifestou-se dizendo que concordava 2012 

que havia um tempo político, mas que deveria haver uma flexibilização do outro lado, 2013 

pois isso era um assunto muito sério. E quanto à idéia de ser um decreto pode haver 2014 

outro decreto, mas entende que um pacto político precisaria ser arrematado no 2015 

plenário do Conselho, que deveria haver uma consensualidade. E que essa medida 2016 

interessaria ser pensada e pactuada e que o espaço que esta se chamando de Artes 2017 

Digitais é um espaço para reflexão no conhecimento levando em conta a questão da 2018 

Cultura Digital. Informou que a Cultura Digital não está representada no Conselho e 2019 

nem necessariamente vai ser representada só por artistas. O senhor Marcelo Veiga, 2020 

Coordenador-Geral do CNPC, perguntou ao conselheiro Bruno qual seria a sua 2021 

proposta. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante da Área de Artes 2022 

Visuais, respondeu que a sua proposta seria que houvesse um debate para que haja 2023 

uma reflexão sobre esse aspecto, para que mais adiante tenha qualidade, que no 2024 

momento não seria correto, pois a Patrícia não estava presente. Perguntou como 2025 

poderia se arrematar a possibilidade do debate, inclusive, levando em conta a 2026 

possibilidade de modificação desse ato. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral 2027 

do CNPC, manifestou-se dizendo que o debate tudo bem, mas que a modificação, por 2028 

ser um Decreto Presidencial seria outra magnitude, não estaria na pauta e que 2029 

concordava plenamente. Ressaltou a modificação não por ser de instância diferente. 2030 

E que levaram um ano para conseguir a mudança de decreto. Que o debate seria 2031 

saudável e que poderia ser pautado para a próxima reunião. O conselheiro Bruno 2032 

Monteiro, Representante da Área de Artes Visuais, concordou achando 2033 

interessante que se desse no Conselho, mas que era favorável ao debate precedente 2034 

com todos os segmentos, pois isso dizia respeito a todos e não só aos artistas 2035 

visuais. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se 2036 

dizendo que isso era da área da FUNARTE e o que poderia ser feito seria levar o 2037 

tema para a FUNARTE. E prontificou-se a levar esse assunto a FUNARTE. A 2038 

conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área do Circo, 2039 

manifestou-se dizendo que se fosse possível ter uma discussão sobre a Área do 2040 

Circo que os mesmos gostariam de subdividir e não de tirar uma cadeira. Gostaria de 2041 
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colocar mais uma cadeira dessa área que, hoje, teria o circo contemporâneo com 2042 

outro tipo de linguagem, diferente do circo tradicional. E disse concordar com o 2043 

conselheiro Bruno em querer aumentar e não diminuir a quantidade de cadeiras no 2044 

segmento de Artes Visuais. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante da 2045 

Área de Artes Visuais, concordou com a conselheira Alice e que isso vem sendo 2046 

pensado desde 2005 e que há representantes dentro do colegiado que poderiam 2047 

estar ocupando esse assento. E que houve uma negociação extra-colegiado que 2048 

previa isso. Inclusive, diz que pensa que esse não deve ser um assento exclusivo das 2049 

Artes Visuais, pois deveria ser ocupado preferencialmente por alguém do colegiado, 2050 

porque há pessoas no colegiado que trabalham com isso. E isso não é uma coisa de 2051 

dividir e sim de somar. E que não teriam sido eles os responsáveis pela divisão e que 2052 

isso precisaria ficar claro, por isso a necessidade da discussão fora do Conselho. Que 2053 

essa discussão fosse entre os artistas e que os outros segmentos deveriam ter as 2054 

suas reuniões, para que se tenha mais afinidade na hora de somar e trabalhar melhor 2055 

aquilo que são as afinidades e que isso não estaria acontecendo. Ressaltou que 2056 

gostaria de pontuar que isso não havia surgido agora, e que isso precedia ao Decreto 2057 

Presidencial e de todos os decretos, com exceção ao que propõe a criação do 2058 

colegiado, das câmaras. Que se é para levar em conta a memória que leve o 2059 

documento de artes visuais que prevê a soma e a duplicidade de assentos. O senhor 2060 

Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, concordou e em seguida passou a ler a 2061 

pauta da parte da tarde e encerrou a reunião para o almoço pedindo que todos 2062 

retornassem às 14h. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, iniciou a 2063 

reunião dizendo que seriam dois assuntos a serem tratados. Que, como foi 2064 

combinado, o primeiro a ser discutido seria o documento sobre as diretrizes do Fundo 2065 

Nacional de Cultura, que havia sido discutido e elaborado por um grupo de trabalho. 2066 

Pediu ao conselheiro Osvaldo que fizesse uma apresentação rápida sobre o assunto 2067 

para depois ser feito o seu encaminhamento. O conselheiro Osvaldo Viégas, 2068 

Representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, manifestou-se 2069 

resgatando a conversa iniciada no dia anterior, sobre a primeira Ata da Reunião da 2070 

Comissão de Finanças, que estabelece diretrizes para aplicação dos recursos do 2071 

fundo, mas que infelizmente a comissão não falou de finanças e sim do qualitativo em 2072 

áreas bastante genéricas. E que, devido a isso, fez uma sugestão complementar, 2073 

focando recursos e resgatando uma resolução anterior, a Resolução nº 01, de 17 de 2074 

junho de 2009, na qual o Conselho resolve solicitar ao Ministério um estudo sobre a 2075 

aplicação dos recursos do fundo e que esse estudo foi apresentado em uma Nota 2076 

Técnica que faz um histórico de 2003 a 2008, da aplicação dos recursos do fundo e 2077 

que esse estudo mostra que é previsto na Constituição a supressão das 2078 

desigualdades regionais. Ressaltou que a Nota Técnica vai mais além, e a sua 2079 

sugestão seria pela projeção. Disse que havia simplificado a tabela do histórico de 2080 

2003 a 2008, mostrando percentuais mínimos e máximos de aplicação e notou que 2081 

havia variações. E que sem critérios não haverá promoção de quaisquer soluções das 2082 

desigualdades. Em seguida passou a ler alguns valores médios de aplicação de 2003 2083 

a 2008. Informou que o que contém no Anexo VI não contempla os não 2084 
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regionalizados e investimentos no exterior. Pediu que a senhora Teresa Cristina o 2085 

ajudasse pois, na verdade, ali os percentuais seriam maiores. A senhora Teresa 2086 

Cristina Rocha Azevedo de Oliveira, Secretária de Fomento e Incentivo à 2087 

Cultura, manifestou-se dizendo que o fato do conselheiro estar dizendo que não é 2088 

regionalizado não significava, necessariamente, que sejam projetos de proporção do 2089 

Ministério. Explicou que são projetos de abrangência nacional, mas que, hoje, são de 2090 

iniciativas da sociedade ou de entes federados e que têm alguma distribuição 2091 

regional interna. Em seguida usou o Programa de intercâmbio como exemplo. 2092 

Informou que a rubrica não está regionalizada, pois ela é nacional. Mas os 2093 

beneficiários estão localizados em diversas regiões. E que esse dinheiro de âmbito 2094 

nacional tem também uma distribuição regional interna. Ele não é regionalizado 2095 

porque, às vezes, não consegue localizar antes da execução o destino desse recurso 2096 

por uma série de fatores. E que por essa razão, em sua opinião, o mais importante é 2097 

assegurar o equilíbrio na distribuição nacional dos recursos, ainda que os recursos 2098 

tenham origem de não regionalizados. Que no caso do exterior não é dinheiro que se 2099 

destina ao exterior, todas as pessoas beneficiadas com programas de intercâmbio 2100 

tem domicílio em alguma cidade brasileira. Há uma preocupação de haver um 2101 

equilíbrio regional dos beneficiados. O conselheiro Osvaldo Viégas, Representante 2102 

do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, ressaltou que o Ministério tem que 2103 

trabalhar muito mais com inteligência, mas acha que o Ministério tem que ter um 2104 

montante de projetos onde estará desenvolvendo novas metodologias, novas 2105 

tecnologias, o conjunto do país, o agregado da federação. E que 30% seria um 2106 

recurso para esses investimentos, que está na média da história, e que, então, 2107 

poderia começar a se pensar esse não regionalizado como projetos de interesse 2108 

nacional. Que esteja localizado na região ou de circulação em várias regiões, mas 2109 

que seja uma coisa que ultrapasse o interesse de uma região. Acha que o Ministério 2110 

tem que referendar isso. Continuando fez relatos de aplicação de recursos nas 2111 

regiões brasileiras. A senhora Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira, 2112 

Diretora de Incentivo à Cultura, manifestou-se dizendo que há uma leitura 2113 

subliminar que tem que se fazer em relação a Brasília, pois a sede de alguns órgãos 2114 

federais fica em Brasília. Informou que o dinheiro quando é colocado, ele cai 2115 

registrado como se fosse Brasília, mas é um dinheiro não regionalizado. É um 2116 

dinheiro de âmbito nacional, e Brasília tem um perfil diferenciado. Explicou que o que 2117 

está regionalizado como Centro-Oeste é algo que tem vocação de não regionalizado. 2118 

O conselheiro Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional de 2119 

Secretários Estaduais, manifestou-se dizendo que o mais importante é ter-se um 2120 

referencial que coloca a busca de uma redução da desigualdade dos investimentos. 2121 

Que é um referencial gerado pelo próprio documento do Ministério. Acha que esse é 2122 

um bom ponto de partida para se trabalhar, porque não fica muito fora da média, 2123 

embora tenha que fazer reduções e ajustes em algumas regiões. Acha que o 2124 

Conselho deve aprovar esse documento como referência. Ressaltou que o Conselho 2125 

estava trabalhando, no dia anterior, em cima da Ata, mas que a mesma é um 2126 

documento fechado. Em seguida pediu aos conselheiros para acompanharem a 2127 
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leitura do documento “Aplicação do Fundo Nacional de Cultura no Exercício de 2010” 2128 

e passou a ler, ressaltando algumas modificações que teria feito. A senhora Teresa 2129 

Cristina Rocha Azevedo de Oliveira, Diretora de Incentivo à Cultura, manifestou-2130 

se dizendo ter uma ressalva a fazer quanto aos 2% de remessa de dinheiro ao 2131 

exterior que seria outra coisa. E que teria uma dúvida quanto a essa questão. Disse 2132 

estar tentando ver o que a Nota Técnica colocou, porque recursos remetidos ao 2133 

exterior, que até existe dentro do orçamento do Ministério um rubrica para isso, não é 2134 

o dinheiro que se destina aos programas de intercâmbio, circulação e divulgação da 2135 

cultura brasileira no exterior. Disse estar tentando localizar isso dentro da Nota 2136 

Técnica, porque senão ficaria parecendo que o Programa de Intercâmbio só poderia 2137 

consumir até 2% do Fundo Nacional da Cultura. Ressaltou que pessoalmente seria 2138 

avessa quanto a questões percentuais sem um acompanhamento de um consumo 2139 

histórico ou mesmo da proposição. Porque havia saído uma Portaria do Ministério da 2140 

Cultura que estuda uma ampliação do Programa de Intercâmbio e o Ministério estuda, 2141 

também, Bolsas de Estudo no Exterior. Se for seguida a série histórica pode 2142 

acontecer o comprometimento do próprio exercício. E da maneira como está colocado 2143 

“no máximo até 2%” ficou meio preocupada se isso não seria um redutor de 2144 

investimentos em áreas que o Ministério sente que precisa trabalhar. Informou que 2145 

quanto à questão não regionalizada, tudo bem, mas acha que, talvez, o melhor fosse 2146 

não se apegar a essa questão de percentual, mas é uma proposta que dá para lidar 2147 

com isso. Em seguida pediu um esclarecimento quanto aos 2%. O conselheiro 2148 

Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, 2149 

manifestou-se dizendo que seria a última linha do documento e que ele variava de 2150 

0,8%, no ano passado, e o máximo 4% em 2006. Informou que havia colocado, em 2151 

vermelho, uma redação não impositiva, por ser momento de transição. Em seguida 2152 

leu a proposta da redação da diretriz nº 7 do documento em questão.  A senhora 2153 

Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira, Diretora de Incentivo à Cultura, 2154 

manifestou-se dizendo que fazia muito diferença em saber se esse dinheiro seria o 2155 

dinheiro remetido ao exterior e se seria o dinheiro usado para ações de intercâmbio. 2156 

A conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área de Circo, 2157 

manifestou-se dizendo que a discussão estava muito interessante, mas que não 2158 

estava se sentido capaz de participar da discussão. Que não havia estudado o 2159 

documento, apesar de achar interessante essa história dos percentuais e o trabalho 2160 

que o grupo fez, mas que gostaria de se debruçar sobre o assunto com tempo hábil. 2161 

E disse não se sentir capaz para votar o documento. A conselheira Laura Tavares 2162 

Ribeiro Soares, Representante da Associação Nacional dos Dirigentes das 2163 

Instituições Federais de Ensino Superior, manifestou-se dizendo que até a diretriz 2164 

nº 6 são todas extremamente genéricas, pouquíssimo amarradas do ponto de vista da 2165 

destinação dos recursos, de estimular o sistema, são diretrizes gerais da Política 2166 

Cultural, mas não da destinação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura. E que 2167 

no item 7 da diretriz estaria explicando demais. Que do seu ponto de vista tem 2168 

questões não resolvidas sobre a destinação do fundo. Ressaltou que todos os outros 2169 

itens precisam ser mais esclarecidos. Que no documento ficaram várias diretrizes 2170 
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genéricas e só uma, no caso a de número 7, que estava sendo proposta é a que seria 2171 

mais específica, acha que todas as diretrizes deveriam ser mais específicas. O 2172 

conselheiro Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional dos Secretários 2173 

Estaduais, manifestou-se dizendo que a diretriz nº 7, também, era genérica e que iria 2174 

colocar a redação mais específica de acordo com o que prevê a Constituição e o 2175 

Regimento do Conselho, porque senão vai ser mais um ano fechado e a diretriz 2176 

ficaria para o ano que vem. O conselheiro Adriano Araújo, Representante da Área 2177 

de Música, manifestou-se dizendo que no dia anterior havia se votado a inclusão 2178 

desse item 7 e que, hoje, seria votada a sua redação, que ficou para ser redigida 2179 

pelos conselheiros Osvaldo, Dulce e Daniel. O conselheiro Bruno Monteiro, 2180 

Representante da Área de Artes Visuais, manifestou-se dizendo que teria ficado, 2181 

também, para hoje ser marcada a reunião para discussão dos assuntos da área de 2182 

Artes Visuais. O conselheiro Daniel Queiroz de Sant’Ana, Representante do 2183 

Fórum Nacional de Secretários Estaduais, manifestou-se dizendo que a 2184 

preocupação do conselheiro Osvaldo era pertinente e que, talvez, fosse o caso de 2185 

amarrar o percentual que está colocado, mas que seria fundamental ter uma diretriz 2186 

como a que está colocada no item 7. Fez algumas explicações sobre a aprovação da 2187 

Nova Lei Rouanet. E que a sua dúvida estaria se dando em relação à explicitação ou 2188 

não dos percentuais. Mas acha importante esse indicativo. Ressaltou que os itens de 2189 

1 a 6 não interferem no que já está sendo praticado no fundo. Mas é extremamente 2190 

importante para a nova Lei Rouanet o item 7, pois é o item que fala sobre a 2191 

distribuição dos recursos do fundo. O conselheiro Adriano Araújo, Representante 2192 

da Área de Música, manifestou-se concordando com a proposta da redação do item 2193 

7 e perguntou como se daria o seu encaminhamento para a Secretaria Executiva. O 2194 

senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se informando que 2195 

senhora Teresa iria fazer uma proposta de encaminhamento. A senhora Teresa 2196 

Cristina Rocha Azevedo de Oliveira, Diretora de Incentivo à Cultura, manifestou-2197 

se dizendo que partindo da questão que foi colocada pelos conselheiros com relação 2198 

ao percentual, sugeriria o seguinte: “alocar os recursos majoritariamente para 2199 

promover a distribuição regional, equitativa ...”. E que o Ministério informasse esse 2200 

percentual anualmente. Devido a alguns impasses que ocorrem, acha que colocando 2201 

um item dessa forma fica mais impositivo do que colocar os 30%. E que se via 2202 

obrigada a concordar com o que falou o conselheiro Daniel, quanto aos itens 1, 2, 3, 2203 

4, 5 e 6. Ressaltou que quanto aos 2% de remessa ao exterior os mesmos não 2204 

estariam nesse bolo de dividir os projetos de intercâmbio. Disse haver uma confusão 2205 

nessa informação que foi colocada. A conselheira Alice Viveiros de Castro, 2206 

Representante da Área de Circo, manifestou-se dizendo que há uma distorção 2207 

enorme na divisão regional, mas que há, também, uma distorção muito grande por 2208 

segmento. Disse estar falando sobre a Área do Circo e que havia sido feito um estudo 2209 

na Nova Lei Rouanet e não foi atendida. O conselheiro Osvaldo Viégas, 2210 

Representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais, manifestou-se 2211 

dizendo que a conselheira o havia ajudado, pois quanto ao segmento não saberia o 2212 

que dizer. Informou que fez uma redação e pediu que todos acompanhassem a 2213 
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alternativa. Após a leitura, fez algumas observações. Ressaltou que a elaboração da 2214 

Nota Técnica foi excelente e falou sobre as informações do Ministério que são de 2215 

grande valia para apontar o caminho. Informou que havia tirado da redação qualquer 2216 

visão impositiva, mas que havia colocado uma visão de balizamento para a 2217 

distribuição regional. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, informou 2218 

que essa era a proposta. O conselheiro Bruno Monteiro, Representante da Área 2219 

de Artes Visuais, manifestou-se fazendo a observação de que a proposta inicial dos 2220 

conselheiros foi de partir do macro para o micro, e que houvesse outras reuniões. E 2221 

disse achar lamentável que essas propostas sejam desprezíveis. Ressaltou que não 2222 

havia dúvida do que o conselheiro Osvaldo estaria colocando, mas como a 2223 

conselheira Alice disse, seria preciso pensar nos segmentos para que isso seja feito 2224 

com qualidade, foi isso que ficou pactuado e que não se avançou porque na última 2225 

reunião não foi possível ser apresentado e que esse resultado deveria ter sido 2226 

apresentado. Disse não ter a menor dúvida no que os conselheiros Daniel, Alice e 2227 

Osvaldo colocaram, mas que todos os conselheiros não passem por negligentes 2228 

porque não foi isso que foi pactuado na reunião e que não teria sido nessa forma que 2229 

foi trabalhado. O conselheiro Daniel Queiroz de Sant’Ana, Representante do 2230 

Fórum Nacional de Secretários Estaduais, manifestou-se pedindo desculpas a 2231 

todos os membros da comissão quando disse que bastava o item 7 e do 1º ao 6º item 2232 

não seriam necessários e que isso não teria sido um demérito ao trabalho da 2233 

comissão. Que só achou o item 7 necessário por si só, sob pena da resolução só 2234 

dizer o que todos sabem, porque já está dito em outros instrumentos, em outros 2235 

mecanismos. Ressaltou que o documento é sobre Diretrizes de Distribuição de 2236 

Recursos do Fundo para 2010 e que essa seria a última reunião do Conselho no ano 2237 

de 2009. E seria bom que isso ficasse resolvido em 2009 para ser aplicado em 2010.. 2238 

E em sua opinião seria cabível a colocação do item 7 como está na segunda proposta 2239 

apresentada, tirando o percentual. Mas deveria tentar chegar o mais próximo das 2240 

propostas apresentadas. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, 2241 

pediu que fosse feita uma discussão no texto das propostas que, na verdade, seria a 2242 

7.7 para substituir a 7 e 8. O conselheiro Osvaldo Viégas, Representante do 2243 

Fórum Nacional de Secretários Estaduais, manifestou-se dizendo que a proposta 2244 

seria indicativa e não impositiva. E que os conselheiros estariam sugerindo ao 2245 

Ministério que acompanhe aquela nota sugerindo que aplique na base de 30%. O 2246 

senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que iria 2247 

ler a proposta e que se alguém quisesse fazer alguma modificação pedisse destaque. 2248 

Em seguida passou a ler a proposta. Em seguida não havendo pedido de destaque 2249 

que os parágrafos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Nota Técnica permaneceriam e se incluiria o 2250 

item 7 que ficaria “utilizar como referência na alocação dos recursos do Fundo 2251 

Nacional de Cultura-FNC os critérios propostas na Nota Técnica 01/2009 do DGE-2252 

MinC, em especial o seu anexo VI sugerindo ao MinC a aplicação de 30% do total de 2253 

recursos em projetos nacionais não regionalizados”. Como não houve pedido de 2254 

destaque o item 7 foi aprovado por unanimidade. Informou que seriam realizadas 2255 

mais duas reuniões do grupo de trabalho da Nova Lei Rouanet que havia dado 2256 
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entrada, hoje, portanto, o PL poderia ser divulgado e chamar o grupo que irá, na 2257 

verdade, discutir e fomentar discussões entre o Conselho e os conselheiros com 2258 

possíveis contribuições. E lembrou que poderia ser feita qualquer contribuição ao 2259 

relator do PL, e que o colegiado teria um prazo para designar o relator. Em seguida 2260 

passou para o ponto seguinte da pauta. A conselheira Alice Viveiros de Castro, 2261 

Representante da Área de Circo, manifestou-se dizendo que gostaria de colocar 2262 

uma questão e que a mesma constasse na ata, caso os conselheiros aprovassem. 2263 

Pediu para que no próximo ano o Conselho possa contar, em seus diversos 2264 

segmentos, com a Assessoria Parlamentar do Ministério de uma maneira mais 2265 

próxima. Citou a última reunião que teve do Conselho onde ocorreu uma discussão 2266 

dela com o Ministro Carlos Minc e que naquele mesmo momento tinha sido votada na 2267 

Comissão de Constituição e Justiça um parecer proibindo completamente animais em 2268 

circo, que foi votada por unanimidade, colocada em extra-pauta e que o Conselho 2269 

estava discutindo sobre o assunto e ninguém sabia disso. Ressaltou que a sorte é 2270 

que ainda vai para o Senado e com isso, vai dar para recomeçar o assunto. Informou 2271 

que o outro assunto era em relação à Dança, que a conselheira Dulce pediu para 2272 

lembrar, seria o problema da Dança em relação à Educação Física, que é um projeto 2273 

que volta à pauta toda hora, mas é um projeto que diz respeito ao Ministério da 2274 

Cultura. E que esse entendimento do que é uma Assessoria Parlamentar do 2275 

Ministério o Conselho não tem essa Assessoria, sendo que essa assessoria é do 2276 

Conselho. Ressaltou que gostaria de ter uma proximidade maior o ano que vem com 2277 

a assessoria, ainda mais agora que os projetos já estão lá, já existe uma negociação. 2278 

E informou que esse era o que gostaria de deixar registrado em ata. O senhor 2279 

Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, disse que era importante a apresentação 2280 

que o Fabiano iria apresentar sobre a trajetória do Livro, Leitura e Literatura, pois 2281 

seria uma referência para as outras linguagens também. Que o que eles têm, hoje, é 2282 

uma política consolidada no plano, no colegiado plural diverso, segmentos de todas 2283 

as cadeias do Livro, Leitura e Literatura estão representados e isso era fruto de um 2284 

trabalho coletivo que já dura há cinco anos. Ressaltou que todas as discussões feitas 2285 

pelo Colegiado de Livro, Leitura e Literatura foram fundamentais para a consolidação 2286 

de uma política totalmente inovadora no campo do Livro e Leitura. Acha que as 2287 

especificidades poderiam ser guardadas e usar essa experiência como modelo para 2288 

as linguagens reunidas no colegiado. Informou que uma parte dela já tem uma 2289 

proposta de plano que precisa ir a público para ser discutido, que os colegiados vão 2290 

ser renovados, que já se está no caminho. E que a experiência do Livro e Leitura 2291 

mostra a todos os próximos desafios. Informou que o senhor Fabiano iria trabalhar ali 2292 

questões como o fundo setorial e outros pontos. Em seguida passou a palavra ao 2293 

senhor Fabiano. O senhor Fabiano dos Santos, Diretor do Livro, Leitura e 2294 

Literatura, iniciou a sua apresentação cumprimentando a todos e que procuraria ser 2295 

breve em sua apresentação. Em seguida fez a apresentação do Plano Nacional do 2296 

Livro e Leitura ressaltando que o mesmo foi instituído por meio de uma portaria 2297 

interministerial do Ministério da Educação e Ministério da Cultura em 31 de agosto de 2298 

2003. Informou que essa articulação interministerial deu um peso não só institucional, 2299 
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mas também de mobilidade e articulação com os setores tanto com os governos das 2300 

políticas públicas de Cultura como, também, nas políticas públicas de Educação. Em 2301 

seguida fez um relato dos Marcos Institucionais de 2006 a 2008. Em seguida fez uma 2302 

explanação da Democratização do Acesso e Ações do MinC e MEC citando itens 2303 

como a Implantação de novas bibliotecas, Fortalecimento da rede atual de leitura, 2304 

Distribuição gratuita de livros e publicações, Melhoria do acesso ao livro e outras 2305 

expressões e o Uso de TI e comunicação. Falou também sobre Leitura e Mediações 2306 

com Ações do MinC e MEC. Em seguida passou para o terceiro eixo do plano 2307 

“Valorização do LL e Ações do MinC e MEC”. Relatou sobre os investimentos no Mais 2308 

Cultura de 2003 a 2008 e ressaltou que em 2009 chegou-se quase aos R$ 100 2309 

milhões de investimentos. Continuando falou sobre o Programa da Implementação do 2310 

Livro e Leitura nos Estados e Municípios e suas estratégias. Ressaltou que estavam 2311 

na fase de Avaliação do Plano e se colocou a disposição para passar as experiências 2312 

aos conselheiros. Fez um relato sobre o Fundo Pró-Leitura. Informou que estariam, 2313 

nos próximos dias, realizando as Pré-Conferências Setoriais do Livro e Leitura e 2314 

ressaltou que os itens da pauta seria a Avaliação do PNLL, a Consolidação de uma 2315 

estratégia por eixo temático da CNC, Eleição dos membros do Colegiado Setorial e a 2316 

Eleição dos delegados para a CNC. Na perspectiva do Plano Nacional de Cultura 2317 

todos os planos setoriais serão como anexos da Lei e, também, como fortalecer 2318 

institucionalmente o Plano de Livro e Leitura sem se perder a ação com o MEC. O 2319 

senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que 2320 

teriam dois inscritos e que pelo tempo as inscrições estariam encerradas. Em seguida 2321 

passou a palavra ao conselheiro Paulo Ormindo. O conselheiro Paulo Ormindo, 2322 

Representante da Área do Patrimônio Imaterial, iniciou a sua fala perguntando 2323 

qual seria o pensamento do Ministério sobre um processo que estava sendo 2324 

permeado no campo da produção do livro no processo de cartelização e de 2325 

desnacionalização com grandes empresas, especialmente as espanholas. E a outra 2326 

questão seria sobre o universo, que é muito grande, da literatura virtual. O 2327 

conselheiro Paulo Kanuss, Representante da Área de Arquivos, manifestou-se 2328 

parabenizando o senhor Fabiano pela apresentação e ressaltou que o Plano de Livro 2329 

é Leitura seria um exemplo para os outros segmentos. Mas a sua preocupação seria 2330 

sobre a memória da imprensa. Fez comentários sobre as dificuldades, hoje, da 2331 

Biblioteca Nacional. Gostaria de saber o que o PNLL pensa sobre isso, pois considera 2332 

esse assunto muito importante. Acha que não deve ser deixado fora do horizonte da 2333 

Política do Livro e Leitura, o jornal e a imprensa de um modo geral. E ressaltou, 2334 

também, o papel dos arquivos e centros de memória. A conselheira Alice Viveiros 2335 

de Castro, Representante da Área de Circo, manifestou-se dizendo que não se 2336 

conformava com a questão dos livros que são produzidos através da Lei Rouanet que 2337 

fazem uma doação para as bibliotecas e que depois entregam o percentual altíssimo 2338 

da sua produção para o Ministério da Cultura. Que no caso do Rio de Janeiro entrega 2339 

para a Biblioteca Nacional. Disse que não consegue saber aonde vai parar esses 2340 

livros que são doados, que foi informada que eles ficam depositados. Mas, que no 2341 

caso ela estaria falando de 180 livros. Que tentou negociar com a FUNARTE de casar 2342 
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um pouco mais essa produção, mas não foi atendida. A conselheira Solange Lima, 2343 

Representante da Área do Audiovisual, disse ter escutado uma fala do senhor 2344 

Mamberti que tinha caixas e caixas de livros que queria doar, mas que passava por 2345 

uma patrulha tão grande e que, com isso, ele não conseguia passar os livros à frente. 2346 

O conselheiro Bruno Monteiro, Representante da Área de Artes Visuais, 2347 

manifestou-se dizendo que pegando o gancho das conselheiras Solange e Alice 2348 

sobre essa produção que não é exclusiva de um segmento, mas sim de todos os 2349 

segmentos. Que existem caixas de livros que poderiam ser encaminhados a 2350 

bibliotecas de universidades federais para chegar à formação das artes nas escolas. 2351 

Acredita que isso não aconteça, pois deve ser perder pelo caminho. Que, talvez, seja 2352 

a ocasião para se acentuar a busca desse caminho. O senhor Fabiano dos Santos 2353 

Piuba, Diretor do PNLL, manifestou-se respondendo a pergunta do conselheiro 2354 

Paulo Ormindo. Informou que o Fundo Pró-Leitura procura atuar, também, em cima 2355 

dessas questões. Informou que ele vai criar linha de crédito para pequenas livrarias e 2356 

editoras e, também, a descentralização. Ressaltou que esse é um problema que não 2357 

foi bem avaliado e analisado pelo governo federal, no caso pelo MinC, mas que o 2358 

fundo irá procurar amenizar e atuar na perspectiva, primeiro, de valorizar a 2359 

bibliodiversidade e valorizar a produção, seja na cadeia criativa e produtiva no país. 2360 

Informou que essa é uma orientação para a comissão que foi formada, agora, na 2361 

Biblioteca Nacional. Que quanto à leitura virtual, não é considerada inimiga da 2362 

formação de novos leitores. Ela é compreendida como aliada e por isso que em cada 2363 

biblioteca está sendo colocado um tele-centro digital conectado em rede, a idéia é 2364 

que espaços nas bibliotecas não sejam, apenas, Lan House e sim criar-se a 2365 

possibilidade de programações culturais virtuais. E que a questão colocada pelo 2366 

conselheiro Paulo Knauss é interessante para o processo que vai se iniciar de 2367 

Avaliação do Plano Nacional do Livro e Leitura, quando o conselheiro coloca a 2368 

questão do elemento da memória que está inserido na biblioteca. E que está sendo 2369 

construída outra sede da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro e que a área de 2370 

Arquivo do conselheiro Paulo Knauss poderia ser convidada a participar da discussão 2371 

da avaliação do PNLL no que diz respeito à memória e acervos. Em seguida passou 2372 

a responder o que a conselheira Alice havia perguntado sobre doação de livros e 2373 

informou que as doações vão para as bibliotecas públicas municipais e estaduais. E 2374 

concorda com o que o conselheiro Bruno falou a respeito da viabilização dessas 2375 

obras para públicos específicos, isso em qualquer área. Informou que estava sendo 2376 

feito um trabalho com a FUNARTE com a perspectiva de construção de uma 2377 

Biblioteca Nacional de Artes. A senhora Teresa Cristina Rocha Azevedo de 2378 

Oliveira, Diretora de Incentivo à Cultura, informou à conselheira Alice, que 2379 

completando o que o senhor Fabiano havia colocado, ela poderia propor ao Ministério 2380 

da Cultura no projeto dela a forma de distribuir os exemplares. E que a Lei coloca que 2381 

é preciso ter seis exemplares para formar acervo e até 10% a critério do MinC. E que 2382 

quando se coloca isso significa dizer que o MinC irá avaliar a proposta. E que se ela 2383 

propor que o seu livro seja distribuído entre as bibliotecas das universidades públicas 2384 

federais não há problema nenhum e pode-se colocar na planilha a despesa que terá 2385 
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com a distribuição. E que a Biblioteca Nacional quando recebe, o proponente não 2386 

informa como quer que seja feita essa distribuição. E informou que não há uma 2387 

obrigatoriedade para se deixar os 10% na Biblioteca Nacional. A conselheira Alice 2388 

Viveiros de Castro, Representante da Área de Circo, manifestou-se dizendo que o 2389 

seu livro foi publicado em 2005 e achava que algumas mudanças deveriam ter sido 2390 

feitas, no que lhe foi respondido pela senhora Teresa que não. Continuando informou 2391 

que havia apresentando um plano de distribuição doando 300 exemplares para todas 2392 

as Escolas de Circo do Brasil, para todos os projetos sociais dentro da cota que lhe 2393 

cabia e mais tantos outros exemplares para outras bibliotecas. A senhora Teresa 2394 

Cristina Rocha Azevedo de Oliveira, Diretora de Incentivo à Cultura, informou 2395 

que o Decreto 5.761 seria de 2006. E que na época o MinC indicava as bibliotecas 2396 

públicas estaduais como uma referência. Mas que hoje em dia a coisa já estaria mais 2397 

disciplinada e é possível fazer a proposta de distribuição do livro. O senhor Gustavo 2398 

Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que o tempo estava 2399 

apertando e que algumas decisões precisariam ser tomadas. Em seguida passou a 2400 

palavra ao senhor Fabiano para fazer as considerações finais. O senhor Fabiano 2401 

dos Santos Piuba, Diretor do PNLL, colocou-se a disposição e o senhor José 2402 

Castilho, também, para os planos setoriais. O conselheiro Paulo Ormindo, 2403 

Representante da Área do Patrimônio Imaterial, manifestou-se chamando atenção 2404 

para o estrangulamento da distribuição do livro no Brasil. Disse achar absurdo que as 2405 

distribuidoras fiquem com mais de 50% do valor de capa do livro e o produtor do livro 2406 

tenha que pagar o papel, direitos autorais e uma série de coisas. E que nesse setor 2407 

há um bloqueio, praticamente uma cartelização, informou que a Saraiva acabava de 2408 

comprar a Siciliano e aí por diante. Que era preciso ser visto o direito de publicar, que 2409 

é uma das coisas mais cerceada no Brasil, porque não se consegue furar o bloqueio 2410 

das distribuidoras. Informou que as universidades produzem uma série de títulos e 2411 

não conseguem entrar no mercado por conta dessas cadeias de distribuição 2412 

draconianas. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se 2413 

agradecendo a presença do senhor Fabiano. Em seguida ressaltou que no processo 2414 

eleitoral de renovação dos colegiados foi montada uma comissão eleitoral que tem 2415 

dois representantes do plenário do Conselho, da sociedade civil, dois titulares e dois 2416 

suplentes sendo, na verdade, quatro nomes. Que além de eleger esses nomes 2417 

precisaria ser levado em conta que as pessoas que se candidataram não vão poder 2418 

participar do processo eleitoral. Ressaltou que seria preciso eleger esses nomes. 2419 

Perguntou se algum dos membros presentes pretendia se candidatar. A conselheira 2420 

Alice Viveiros de Castro, Representante da Área de Circo, manifestou-se dizendo 2421 

que seria muito difícil responder isso no momento.  O senhor Gustavo Vidigal, 2422 

Secretário-Geral do CNPC, ressaltou que essa questão precisaria ser pensada. Em 2423 

seguida passou a palavra a senhora Teresa. A senhora Teresa Cristina Rocha 2424 

Azevedo de Oliveira, Diretora de Incentivo à Cultura, manifestou-se dizendo 2425 

estariam prejudicados com relação ao tempo, mas gostaria de explicar a todos o 2426 

processo que foi feito pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que por força 2427 

do Decreto nº 5.761 é fórum que serve de consultoria para o MinC na definição de 2428 
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áreas e segmentos das classificações do PRONAC. Informou que foi feito um 2429 

trabalho que teve o seu início em abril desse ano, que esse documento foi elaborado 2430 

coletivamente, ou seja, o trabalho foi feito com as seis áreas que são representadas 2431 

na CNIC. Explicou que a Lei nº 8.313 é de 1991 e que no Artigo 3º e 25 ela indica 2432 

áreas e segmentos, algumas obsoletas. Mas essa lei é a que rege e regulamenta a 2433 

classificação de projetos culturais apresentados ao PRONAC. Explicou que essa 2434 

coisa começou a incomodar a todo mundo e então se começou a fazer esse trabalho 2435 

que não tem a pretensão de ser um documento perfeito, porque ele esbarra nessas 2436 

limitações da Lei nº 8.313 e que se houvesse liberdade para rever isso já teria sido 2437 

feita de uma maneira mais ampla e profunda. Mas considerou-se que era muito 2438 

melhor ter um documento imperfeito do que não ter esse documento. Informou que no 2439 

curso desse debate aconteceu de ter-se a oportunidade de conversar com o pessoal 2440 

de arte digital e com o pessoal da Secretaria de Políticas Culturais no sentido de 2441 

tentar dar visibilidade e que já havia se formado no CNPC, também, grupos temáticos 2442 

para tratar do assunto. Explicou que existia um problema de representação na CNIC, 2443 

pois a Lei diz que são seis representantes de área, pois dessa forma dá para se 2444 

trabalhar a classificação dos projetos, mas que o impasse seria para qual conselheiro 2445 

iria mandar. Informou que a comissão foi levada a CNIC e arte digital acabou ficando 2446 

em arte visual, porque tem uma espécie de central de custos um pouco mais 2447 

semelhante ao que o pessoal da Secretaria do Audiovisual costuma trabalhar e 2448 

porque se tem a oportunidade numa substituição de representante da área digital ter 2449 

alguém da arte digital em arte visual. Informou que teve uma briguinha, lógico, mas 2450 

que qualquer nomenclatura adotada, num determinado momento, é arbitrada mesmo, 2451 

que a classificação poderia ser feita de diversas formas e a que foi feita foi a que foi 2452 

possível, acredita que esse é só o começo para um debate mais profundo sobre 2453 

essas coisas e que achou importante que haja uma troca entre o CNPC e a CNIC nos 2454 

próximos produtos a serem gerados a partir desse trabalho. Informou que esse 2455 

trabalho colocado em pauta é urgente, porque tenta recuperar alguns prejuízos de 2456 

estatísticas já existentes e com isso não é possível estabelecer políticas de melhor 2457 

distribuição entre segmentos porque não conseguem enxergar esse segmento dentro 2458 

dos projetos que são enquadrados na Lei Rouanet, em especial no incentivo fiscal. 2459 

Lembrou que o FNC também é da Lei Rouanet e a idéia é que eles sejam bases 2460 

comunicantes. Aquele fazer, realmente, uma mediação entre o que é investido numa 2461 

área e que se olhar o Inciso V, Parágrafo 1º do Artigo 4º da Lei nº 8.313 vai-se 2462 

encontrar uma orientação que é a de estabelecer uma compensação com aquelas 2463 

atividades que são menos contempladas e até mesmo com menos possibilidade de 2464 

desenvolvimento para recursos próprios. Informou que esse material vai ser adotado 2465 

na CNIC a partir de 2010, espera que ele se adapte, mas ressaltou que ele é um 2466 

documento que ainda está em construção, ou seja, é possível que se faça uma 2467 

adaptação, informou que vai haver uma experimentação e com isso, vai haver um 2468 

estranhamento. Sabe-se que é um documento imperfeito, mas é o que foi possível 2469 

conseguir com atual regramento que se tem. Finalizou se colocando a disposição 2470 

para os questionamentos. A conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante 2471 
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da Área de Circo, manifestou-se dizendo que em relação ao Circo, acha que a 2472 

senhora Teresa tocou no ponto chave e que essa interação do trabalho da CNIC e o 2473 

trabalho do Fundo, que é um percentual enorme do trabalho do Ministério e da 2474 

relação do Ministério com a atividade fim é aonde se chega, realmente, nas pessoas. 2475 

Ressaltou que, hoje, tem os colegiados setoriais de várias áreas já montados, tem o 2476 

Conselho e que o fato dessa relação ser mais próxima vai ajudar muito. E que no 2477 

caso específico tem um problema quanto às entidades nacionais, quem pode se 2478 

candidatar ou não, a representação sempre é confusa e que nesses termos que 2479 

estão ali não são muito claros. A senhora Teresa Cristina Rocha Azevedo de 2480 

Oliveira, Diretora de Incentivo à Cultura, ressaltou que isso é uma questão crucial 2481 

para a prática, porque a própria legislação confunde suporte com conteúdo. 2482 

Ressaltou que se for olhar a classificação de Ciências Humanas é a Sociologia, 2483 

Antropologia, Filosofia, não é só Literatura ou edição de livro. Explicou que o que tem 2484 

sido recorrente no período de debate dentro da comissão, porque não dá mais para 2485 

trabalhar com essa cegueira, e que o livro sobre Circo é importante tanto para a 2486 

cadeia produtiva do livro quanto para a atividade circense. E, portanto, ele precisa do 2487 

olhar de ambas as especialidades. O que se tem feito é pedir uma análise de 2488 

conteúdo e uma análise da central de custos, porque isso auxilia. E um esforço muito 2489 

grande em tentar discernir apenas, suporte daquilo que é, efetivamente, linguagem. 2490 

Ressaltou que o debate foi bastante interessante para que se pudesse dar conta de 2491 

classificar o projeto pelo produto que ele gera e que o somatório do produto não dá o 2492 

produto inteiro e que se está absolutamente convencido disso. Ressaltou também 2493 

que o projeto tem que ser analisado como um contexto geral. Informou que a 2494 

estratégia que está sendo usada é que quando alguma aparece como item de 2495 

despesa dentro do projeto ele não é o projeto principal. Que o que foi eleito é o que é 2496 

chamado de cabeça de chave que é aquele que vai analisar todo o projeto, inclusive, 2497 

se tiver uma publicação, se tiver um site ou alguma coisa associada a esse conteúdo. 2498 

Então, só vai classificar aquilo como Artes Integradas o que não tem possibilidade de 2499 

ser dissociada. Ressaltou que fazer isso não é uma coisa muito simples, porque a 2500 

vida útil de um projeto no MinC é muito longa, que há projetos rolando de 2003, de 2501 

2002, prorrogando, foram aprovados a partir de uma determinada lógica e que é bem 2502 

difícil fazer isso. Ressaltou que essa interação, não só com o Conselho, mas com 2503 

outros focos setoriais é super importante, porque o incentivo fiscal existe para 2504 

fomentar uma atividade. Ele existe para concorrer para o desenvolvimento de um 2505 

determinado setor. E que essa nomenclatura é uma necessidade formal que se tem 2506 

de colocar, mas ela é só o princípio do debate. Informou que já se avançou muito e foi 2507 

propício esse debate que coincidiu com a criação do IBRAM e com isso, conseguiu-2508 

se separar e debater muita coisa sobre patrimônio e na área de artes digitais também. 2509 

E nas áreas das artes e linguagem, de um modo geral, houve muita contribuição. 2510 

Disse que gostaria de fazer um encaminhamento para que no ano que vem seja feita 2511 

uma avaliação de como isso se comportou e fazer os ajustes necessários. A 2512 

conselheira Alice Viveiros de Castro, Representante da Área do Circo, 2513 

manifestou-se propondo para o ano que vem um encontro, um momento com cada 2514 
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um dos colegiados que pudesse ter alguém esclarecendo de como está a situação, 2515 

porque há uma demanda enorme de questões. A senhora Teresa Cristina Rocha 2516 

Azevedo de Oliveira, Diretora de Incentivo à Cultura, manifestou-se concordando 2517 

com a conselheira Alice e que isso já poderia ficar marcado. O senhor Bruno 2518 

Monteiro, Representante da Área de Artes Visuais, manifestou-se dizendo que em 2519 

2006 teve a oportunidade de participar de uma reunião da CNIC como observador e 2520 

que havia acompanhado a eleição do pessoal que iria julgar os projetos de Artes 2521 

Visuais e foi muito engraçado, porque a pessoa que estava lá era interessada, 2522 

participativa, mas não necessariamente afinada com os processos atuais de arte 2523 

contemporânea, portanto dos projetos submetidos à CNIC. E que esse encontro 2524 

sugerido é uma oportunidade aguardada. Disse ser interessante a fala da senhora 2525 

Teresa quando fala na relação suporte e conteúdo e que realmente é uma grande 2526 

confusão. E com essa medida reforça um pouco o debate que precisa acontecer e 2527 

que está sendo aquecido com o senhor Gustavo da relação entre Artes Digitais e 2528 

Artes Visuais na medida em que a bio-arte entrou numa série de recortes do que são 2529 

as Artes Visuais, hoje, estão contempladas e estariam passando a ser contempladas 2530 

pelo que está se chamando de Artes Digitais, porque o tempo político está exigindo 2531 

que se chame assim. E lhe parece que essa não é a saída mais interessante para um 2532 

processo sério visceralmente engajado por todos, seja estado ou sociedade civil e 2533 

que precisa de uma reflexão para maior densidade que se propõe. E que nessa 2534 

medida sugere e recomenda que observem no documento de Artes Visuais que está 2535 

disponível no site do MinC e que está caracterizado alguns dos recortes citados. E 2536 

disse achar que o Audiovisual poderia se representar melhor. A senhora Teresa 2537 

Cristina Rocha Azevedo de Oliveira, Diretora de Incentivo à Cultura, manifestou-2538 

se dizendo que já havia explicado que se sabe que não é Audiovisual, que não é a 2539 

área, sabe-se que o certo seria criar outras áreas e fazer um debate não só sobre 2540 

essa, mas outras só que a legislação não permite fazer. O senhor Bruno Monteiro, 2541 

Representante da Área de Artes Visuais, manifestou-se dizendo que a primeira 2542 

coisa que gostaria de fazer seria reivindicar a participação e uma reflexão mais 2543 

próxima do debate da área de Artes Visuais que já contém tudo isso e do debate 2544 

futuro imediato também, para que as coisas tenham a atualidade que precisam ter. 2545 

Perguntou se não seria o caso de se pensar em linha de pesquisa, que é uma coisa 2546 

que vem se pensando há quatro anos e que por causa desse desencontro com a 2547 

”Arte Digital” não se conseguiu avançar no sentido de pensar, não necessariamente 2548 

no aquecimento, mas em linha de pesquisa que preveja um tempo mais longo de 2549 

trabalho e, portanto, de trabalho e pesquisa. Em seguida comentou sobre um 2550 

documento que será entregue ao Presidente da República sobre a possibilidade do 2551 

CNPC ter um assento no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Para que se 2552 

possa pensar e atuar melhor lá dentro, quanto a fomento e pesquisa na área da 2553 

Cultura, não necessariamente das Artes e informou que o documento foi assinado por 2554 

25 membros do CNPC e que iria passá-lo ao senhor Gustavo Vidigal. Continuando 2555 

informou que iria entregar ao senhor Gustavo Vidigal, também, o documento da área 2556 

de Artes Visuais, que tem um caráter provocador e afirmador de que se precisa ter 2557 
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essa reunião sim. O senhor Paulo Knauss, Representante da Área de Arquivos, 2558 

disse estar entendendo as dificuldades da proposta, mas que em outra ocasião se 2559 

poderia falar sobre patrimônio arquivístico ou patrimônio documental, museológico, 2560 

bibliográfico do que pesquisa documental/arquivologia. Sugeriu o termo patrimônio 2561 

arquivístico, assim como arqueológico, paleontológico, geográfico, cartográfico, 2562 

porque senão a pesquisa fica muito restritiva e confunde com a pesquisa histórica 2563 

que também está contemplada. Acha que a mesma coisa valeria para o museológico. 2564 

Informou que há uma preocupação com a memória bibliográfica que não é a mesma 2565 

coisa que criação bibliográfica. A senhora Teresa Cristina Rocha Azevedo de 2566 

Oliveira, Diretora de Incentivo à Cultura, manifestou-se dizendo que iria levar a 2567 

contribuição, mas que precisaria esclarecer algumas questões. Que com relação a 2568 

Artes Visuais, Artes Digitais, e como tudo que se refere a processo criativo não tem 2569 

nada fechado, e mesmo os que concordam com esse posicionamento e tem os que 2570 

não, até porque consideram que as Artes Visuais restringem a forma de 2571 

manifestação. E que foi assim, sabendo que seria ruim tanto um lado quanto o outro, 2572 

que ouvidos outros fóruns é que foi incorporado ao Audiovisual, apesar de não se 2573 

considerar assim. Achava-se que tinha que seguir o seu, mas era a limitação que se 2574 

tinha em relação a desdobramentos. Informou que não foi uma decisão unilateral e, 2575 

sim, consensuada, inclusive, com votos em separado a favor do posicionamento que 2576 

o conselheiro Bruno coloca. Que com relação à linha de pesquisa seria bom 2577 

esclarecer que está se falando da nomenclatura de projetos apresentados a 2578 

modalidade de incentivo fiscal. Ainda não está se falando de política de pesquisa ou 2579 

de política para as Artes Visuais ou para setores culturais. Acha importante que se 2580 

valorize esse aspecto associado à pesquisa, às linguagens, mas não se pode atribuir 2581 

a este mecanismo a responsabilidade de suprir uma necessidade. Ressaltou que o 2582 

que se pode fazer e faz é reconhecer a pesquisa como algo que pode ser financiado 2583 

pela via do incentivo fiscal, embora ela não seja tão adequada por se colocar um 2584 

terceiro ente que é o patrocinador ou incentivador, que nem está disponível para ficar 2585 

tanto tempo sem ter retorno de imagem. E que algo assim deve ser prioritariamente 2586 

financiado pelo Estado. Mas acha que tudo isso é importante ser levado a debate. E 2587 

que quantos aos consultores Adoc a Lei nº 8.313 diz que os projetos têm que ser 2588 

analisados pela a unidade vinculada e que elas podem lançar mão de peritos. 2589 

Informou que recentemente o ministério credenciou peritos em várias áreas de 2590 

especialidades, peritos Adoc que poderão ser arregimentados para análise de 2591 

projetos. E, portanto, já se faz uso dos consultores Adoc há algum tempo e que, 2592 

agora, foi sistematizado, ampliado esse segmento por um meio de credenciamento 2593 

que dá a chance de ter remessa virtual de análises de projetos simultâneos por vários 2594 

especialistas. E lembrou que de 2006 até 2009 muitas mudanças se operaram na 2595 

dinâmica de trabalho na CNIC e que essas questões estão consideradas. Sabe-se 2596 

que não é possível ter consenso em alguns aspectos, mas foi o que foi possível fazer. 2597 

Finalizou agradecendo. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, 2598 

manifestou-se agradecendo à senhora Teresa pela sua presença. Em seguida 2599 

passou a dar alguns informes. Informou que, hoje, seria a primeira reunião de 2600 
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algumas pessoas e gostaria de fazer uma saudação para a Laura Tavares, o 2601 

Edmilson Pereira, da Secretária-Geral da Presidência da República e o Alcione 2602 

Pinheiros que irá representar a Frente Nacional dos Prefeitos. Informou que a Moção 2603 

aprovada no dia anterior já havia sido publicada no Diário Oficial, que a outra Moção 2604 

o Paulo Knauss irá fazer a defesa. O senhor Paulo Knauss, Representante da 2605 

Área de Arquivos, manifestou-se dizendo que a idéia seria apresentar uma Moção 2606 

parabenizando os 15 Anos do Conselho Nacional de Arquivos, por isso o Jaime 2607 

Antunes, Titular no Conselho não pôde estar presente. Que a Moção seria uma 2608 

Moção de Aplausos parabenizando o Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ. 2609 

Em seguida leu a Moção. O senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, 2610 

colocou em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida informou 2611 

que o Grupo de Trabalho de Cultura Urbana que o conselheiro Paulo Ormindo estava 2612 

coordenando, ele deixou algumas propostas que serão encaminhadas para a próxima 2613 

reunião do CNPC no próximo ano. Informou que o último ponto seria sobre a 2614 

Comissão Eleitoral e que seria feita uma consulta virtual para se tirar dois membros 2615 

do CNPC para acompanhar o Comitê Eleitoral. Informou que algumas reuniões vão 2616 

ter que ser feitas ao longo de janeiro e fevereiro e que essas duas pessoas vão ser 2617 

tiradas da sociedade civil e duas pessoas que não vão poder se candidatar. 2618 

Finalizando agradeceu a presença de todos e que estariam juntos em Março na II 2619 

CNC e provavelmente nas pré-conferências setoriais. Em nome do CNPC e do 2620 

Ministério desejou boas festas e feliz fim de ano a todos. O conselheiro Oséas 2621 

Borba Neto, Representante da Área de Teatro, manifestou-se dizendo que já que 2622 

era o último dia no conselho gostaria de agradecer e disse ter sido um prazer ter 2623 

convivido com todos e que, em breve, se encontrariam. A conselheira Solange 2624 

Lima, Representante da Área de Audiovisual, manifestou-se desejando a todos um 2625 

Feliz Natal e que o CNPC foi um dos conselhos mais plurais que havia participado, 2626 

mas que no final a queda foi muito forte com várias evasões e que isso tem que ser 2627 

mais pensado. E espera que a pessoa que vier a substituí-la venha para dialogar não 2628 

só com o Audiovisual, mas com as outras artes. Ressaltou ter sentido falta da 2629 

presença da Secretaria-Executiva nas reuniões do CNPC e dos Ministros que fazem 2630 

parte do Conselho. Disse que isso tem que ser levado a sério, pois acha que o CNPC 2631 

é um dos conselhos mais completos que pode respaldar o Ministério, a sociedade e 2632 

uma série de coisas. Parabenizou o senhor Gustavo por ter sido heróico até o final. O 2633 

senhor Gustavo Vidigal, Secretário-Geral do CNPC, agradeceu a todos e disse 2634 

que se olhassem a pauta de trabalho que foi cumprida ao longo do ano verão que o 2635 

Conselho é muito produtivo. Que, de fato, a participação do governo, principalmente 2636 

do Ministério deixou a desejar, mas que entendia que, ontem e hoje, seria o último dia 2637 

do Congresso funcionando, que são seis projetos tramitando, que são decisivos e por 2638 

esse motivo muitos não puderam participar. Informou que o Ministro Juca gostaria de 2639 

estar presente na reunião do CNPC, mas que por conta do pré-lançamento da Nova 2640 

Lei Rouanet não pode estar presente. Finalizando desejou um bom fim de ano a 2641 

todos.                                                                  2642 


