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Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às 9h30, 1 

no Edifício Parque Cidade Corporate, SCS Quadra 9, Lote C, Torre 2 

B, 12º Andar, Brasília-DF, se deu a 6ª Reunião Extraordinária do 3 

Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC. A reunião contou 4 

com as presenças: Da Senhora Ministra de Estado da Cultura, Ana 5 

de Hollanda; do Senhor Secretário-Executivo do Ministério da 6 

Cultura, Vitor Ortiz; do Senhor Secretário-Geral do Conselho 7 

Nacional de Política Cultural, João Roberto Peixe; do Senhor 8 

Assessor da Consultoria Jurídica do Ministério da Cultura, Cláudio 9 

Péret. Os senhores e senhoras membros do Plenário do CNPC: 10 

Alcione Alvarenga Pinheiro, representante da Frente Nacional de 11 

Prefeitos; Aldenir Paraguassú, representante do Ministério do Meio 12 

Ambiente; Ana Paula Dourado Santana, representante do Ministério 13 

da Cultura; Anna Cynthia Aguiar Fernandes de Oliveira, 14 

representante dos Grupos de Institutos, Fundações e Empresas; 15 

Antônio Albino Canelas Rubim, representante do Fórum Nacional de 16 

Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura; Antonio Grassi, 17 

representante do Ministério da Cultura; Antônio José Amaral Ferreira, 18 

representante das Culturas Afro-Brasileiras; Antonio Menezes Júnior, 19 

representante do Ministério das Cidades; Cláudia Leitão, 20 

representante do Ministério da Cultura; Cléo Alves Pinto de Oliveira, 21 

representante do Ministério das Cidades; Danilo dos Santos de 22 

Miranda, representante do Sistema S; Devair Antônio Fiorotti, 23 

representante de Museus; Diógenes Chaves Gomes, representante 24 

de Artes Visuais; Dulce Tâmara da Rocha Lamego e Silva, 25 

representante da Associação Nacional dos Dirigentes das 26 

Instituições Federais de Ensino Superior; Eliane Parreiras, Fórum 27 

Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura; Eloísa da 28 

Silva Galdino, representante do Fórum Nacional de Secretários e 29 
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Dirigentes Estaduais de Cultura; Fábio de Sá Cesnik, representante 30 

da Associação Nacional de Entidades Culturais; Fernando Kleiman, 31 

representante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 32 

Fome; Francisco Simões de Oliveira Neto, representante de Inclusão 33 

Social por Intermédio da Cultura; Freddy Van Camp, representante 34 

de Design; Galeno Amorim Júnior, representante do Ministério da 35 

Cultura; Heloísa Esser dos Reis, representante de Arquivos; Henilton 36 

Parente de Menezes, representante do Ministério da Cultura; Ildeu 37 

de Castro Moreira, representante do Ministério da Ciência e 38 

Tecnologia; Ignácio José Kornowski, representante da Confederação 39 

Nacional dos Municípios; Ivan Ferraro Filho, representante de Música 40 

Popular; José do Nascimento Júnior, representante do Ministério da 41 

Cultura; Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira), representante de 42 

Música Erudita; Leilane Daisy Almeida de Oliveira, representante do 43 

Ministério do Trabalho e Emprego; Luiz Alberto Brizola Cassol, 44 

representante do Audiovisual; Luiz Fernando de Almeida, 45 

representante do Ministério da Cultura; Márcia Helena Gonçalves 46 

Rollemberg, representante do Ministério da Cultura; Márcio Silveira 47 

dos Santos, representante de Teatro; Marcos Olender, representante 48 

de Patrimônio Material; Maria Alice Viveiros de Castro, representante 49 

de Circo; Maria das Dores Conceição Pereira do Prado, 50 

representante dos Povos Indígenas; Maria Zaira Turchi, 51 

representante de Entidades de Pesquisa; Nilton Aparecido Bobato, 52 

representante de Livro, Leitura e Literatura; Osvaldo Viégas, 53 

representante do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais; Patrícia 54 

Kunst Canetti, representante de Arte Digital; Renato da Silva Moura, 55 

representante de Artesanato; Ronaldo Moreira Fraga, representante 56 

de Moda; Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante de Dança; 57 

Roseane da Conceição Costa Norat, representante de Arquitetura e 58 
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Urbanismo; Victorino Coutinho Chermont de Miranda, representante 59 

do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; Virgínia Lúcia da 60 

Fonseca Menezes, representante de Teatro; Washington da Silva 61 

Queiroz, representante de Patrimônio Imaterial. A Senhora Ministra 62 

de Estado da Cultura e Presidente da Mesa, Ana de Hollanda, 63 

deu início à 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de 64 

Política Cultural, cumprimentando a todos. Ressaltou o prazer de 65 

encontrar mais uma vez com todos. Informou que essa seria a última 66 

reunião do Plenário com a atual composição e que estaria 67 

desenvolvendo um trabalho sério, exaustivo e da maior importância 68 

para todos do Sistema MinC. Ressaltou que os trabalhos eram 69 

sempre de construção, de aprimoramento e que as 70 

responsabilidades estariam aumentando. Falou sobre o empenho no 71 

Congresso Nacional para a aprovação do Sistema Nacional de 72 

Cultura e que a agenda no Congresso seria muito intensa e sempre 73 

no sentido de fortalecer as relações com a sociedade civil. Informou 74 

que a agenda da reunião teria uma proposta inicial que seria a 75 

renovação dos colegiados e do Conselho Nacional de Política 76 

Cultural e de todos os colegiados. Que há tempos o ministério vinha 77 

num processo de discussão, de aprimoramento e revisão das 78 

formas, buscando sempre um processo mais claro para dar maior 79 

legitimidade às representações e aos setores, para que estejam 80 

presentes no Ministério da Cultura através dos seus colegiados e 81 

conselhos. Em seguida agradeceu a todos pela presença, informou 82 

que iria ficar na reunião no horário da manhã e passou a palavra ao 83 

Secretário Vitor. O Senhor Secretário-Executivo, Vitor Ortiz, 84 

cumprimentou a todos, disse da satisfação de estar presente na 85 

reunião e sugeriu que se começasse o trabalho para o melhor 86 

aproveitamento do tempo em torno das questões. O Sr. Nilton 87 
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Aparecido Bobato, representante do Livro, Leitura e Literatura, 88 

manifestou-se se apresentando ao Secretário Vitor Ortiz, como 89 

Representante do Colegiado do Livro, Leitura e Literatura, disse ter 90 

uma situação a ser esclarecida e que gostaria de aproveitar a 91 

presença da ministra antes de se começar os trabalhos. Comentou 92 

que o que estaria incomodando seria a relação da sociedade civil, do 93 

Conselho Nacional de Política Cultural com o ministério. Informou 94 

que depois de várias tentativas de discussão feitas em um ano, em 95 

dezembro, vários membros da sociedade civil, por decisão coletiva, 96 

elaboraram uma carta e que a mesma havia sido enviada ao Palácio 97 

do Planalto solicitando uma discussão em relação às questões do 98 

Ministério da Cultura. Continuando, disse que para surpresa de 99 

todos, uma matéria publicada no Jornal Folha de São Paulo, do dia 100 

09 de dezembro, teria uma fala da ministra dizendo que carta era um 101 

burburinho da oposição e que essas pessoas que haviam enviado a 102 

carta já estariam fazendo oposição desde o começo. O Sr. Vitor 103 

Ortiz, Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, manifestou-104 

se desculpando e disse ter entendido que o conselheiro gostaria de 105 

discutir o assunto aproveitando a presença da ministra, mas que, 106 

infelizmente, havia uma pauta de reunião e que não poderia permitir 107 

que a reunião começasse da forma como estava sendo proposta 108 

pelo conselheiro. Sugeriu ao conselheiro que o debate fosse 109 

programado, mas que esse tipo de discussão não poderia ser feita 110 

no ambiente do conselho. Acrescentou que, às vezes, as notícias 111 

veiculadas não seriam autênticas com o que se pensa e se imagina. 112 

Assim como estaria imaginando que os conselheiros deveriam ter 113 

tido razões justificáveis para terem feito o documento e encaminhado 114 

à presidência. Informou que ficaria registrado o desejo e o interesse 115 

do conselheiro e de todos em discutir o assunto. Informou que a 116 
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ministra, no momento, se encontrava presente tão somente para 117 

fazer a abertura da reunião, e que o Ministério da Cultura estaria 118 

presente na reunião com todos os seus diretores e dirigentes que 119 

teriam condições de responder pelo ministério. A Excelentíssima 120 

Senhora Ministra de Estado da Cultura, Ana de Hollanda, 121 

manifestou-se dizendo que não ficaria dando satisfação por suas 122 

declarações ou pelas declarações dos conselheiros, porque cada um 123 

teria o seu direito e suas posições. E que o ambiente em que se 124 

encontrava seria para discutir questões do Conselho Nacional de 125 

Política Cultural e não opiniões individuais. A Sra. Patrícia Kunst 126 

Canetti, representante de Arte Digital, informou ao Secretário Vitor 127 

Ortiz que o assunto que o Conselheiro Nilton havia colocado não era 128 

uma matéria de imprensa e sim um esclarecimento que estaria no 129 

site do Ministério da Cultura. E questionou que, se o conselho não 130 

fosse o ambiente para se discutir o assunto, onde seria o ambiente 131 

para haver a discussão. O Sr. Vitor Ortiz, Secretário-Executivo do 132 

Ministério da Cultura, informou à Conselheira Patrícia que não o 133 

levasse a mal, mas que não deixaria a reunião iniciar com essa 134 

discussão. Ressaltou que havia uma ordem em seqüência para a 135 

reunião e que a mesma seria conduzida desta maneira. Informou que 136 

a proposta seria discutir o item 1. A Sra. Maria Alice Viveiros de 137 

Castro, representante do Circo, manifestou-se concordando com a 138 

posição do Secretário Vitor Ortiz em não começar a reunião com um 139 

clima ruim. E sugeriu que fosse reservado um espaço na reunião 140 

para a discussão do assunto, que seria impossível ir embora de 141 

Brasília com o título de opositores. O Sr. Vitor Ortiz, Secretário-142 

Executivo do Ministério da Cultura, informou que esse não era o 143 

entendimento do Ministério da Cultura. A Sra. Maria Alice Viveiros 144 

de Castro, representante do Circo, sugeriu que fosse feita uma 145 
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nova declaração, para tudo sair em paz. O Sr. Vitor Ortiz, 146 

Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, respondeu à 147 

Conselheira Alice que tudo bem, mas frisou que havia tido uma 148 

manifestação de dezessete membros do conselho se dizendo 149 

representantes do conselho, por esse motivo a manifestação do 150 

ministério. Ressaltou que a manifestação era totalmente legítima, 151 

mas que não se poderia começar a reunião dessa forma, a não ser 152 

que o plenário aprovasse a inclusão do tema na pauta. E que 153 

também existia por parte do ministério o desejo de superar qualquer 154 

mal-entendido ocorrido durante o processo. Informou haver um grupo 155 

de dirigentes responsável pelas reuniões do conselho e que esse 156 

grupo já havia se reunido várias vezes, em dezembro, para avaliar o 157 

ano de 2011 e conduzir o de 2012 sem as falhas detectadas. Que 158 

uma das decisões do grupo de dirigentes seria trabalhar para que 159 

todos os dirigentes titulares se fizessem sempre presentes nas 160 

reuniões do conselho, porque muitas vezes não era possível todos 161 

estarem presentes devido às suas responsabilidades e problemas 162 

cotidianos. Finalizou dizendo acreditar que todos estariam ali 163 

trabalhando para valorizar o conselho e sua. O Sr. Nilton Aparecido 164 

Bobato, representante do Livro, Leitura e Literatura, manifestou-165 

se perguntando se poderia fazer uma proposta de encaminhamento. 166 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante da Dança, 167 

manifestou-se pedindo um aparte e informou ao Secretário Vitor Ortiz 168 

que a carta enviada ao Palácio do Planalto em momento algum disse 169 

que representava o Conselho Nacional de Política Cultural, que a 170 

carta havia sido clara dizendo que era de componentes do conselho. 171 

E disse que tinha uma cópia da carta para os esclarecimentos 172 

necessários. O Sr. Nilton Aparecido Bobato, representante do 173 

Livro, Leitura e Literatura, manifestou-se dizendo concordar com o 174 
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Secretário Vitor Ortiz, quando diz que a reunião não é um momento 175 

bom para a discussão que havia sido solicitada. Disse que o assunto 176 

também não poderia ser colocado na pauta, porque se tratava de 177 

uma reunião extraordinária, onde só seria possível discutir uma 178 

pauta única, isso regimentalmente. Ressaltou que o seu 179 

encaminhamento era no sentido de, havendo disposição da ministra 180 

e do senhor secretário-executivo, marcar uma conversa fora do 181 

plenário e que a mesma poderia se dar entre os dois dias da reunião. 182 

O Sr. Vitor Ortiz, Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, 183 

concordou com o conselheiro e propôs que a reunião fosse feita na 184 

Secretaria-Executiva, mas que seria impossível marcar no momento, 185 

porque sua agenda estaria no ministério. Informou que ficaria 186 

registrada a solicitação do conselheiro e que depois, se a ministra 187 

estivesse de acordo, combinaria com o conselheiro a conversa sobre 188 

o assunto. A Sra. Patrícia Kunst Canetti, representante de Arte 189 

Digital, manifestou-se solicitando que fosse dado à ministra um 190 

esclarecimento de que os dezessete conselheiros que haviam 191 

assinado a carta representavam mais da metade da participação da 192 

sociedade civil no conselho. E que na nota de esclarecimento do 193 

ministério havia sido dito que apenas dezessete conselheiros teriam 194 

assinado a carta. Finalizou dizendo que isso havia deixado os 195 

conselheiros muito incomodados. O Sr. Vitor Ortiz, Secretário-196 

Executivo do Ministério da Cultura, pediu desculpas à conselheira, 197 

mas que era consenso de todos que o momento não era oportuno 198 

para esse tipo de discussão. Ressaltou que conselho é conselho, 199 

mas que nenhuma parte do conselho poderia usar o conselho para 200 

dizer o que quer em nome do conselho, só em nome de si próprio. 201 

Finalizou dizendo já haver uma proposta de encaminhamento que 202 

seria discutida para marcar essa conversa da sociedade civil com o 203 
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ministério. Em seguida deu início à reunião fazendo a apresentação 204 

das Matérias da Ordem do Dia: Renovação dos Colegiados Setoriais 205 

e Plenário do CNPC e eleição dos novos colegiados em 2012. Em 206 

seguida passou ao item 02 da Ordem do Dia e solicitou ao 207 

Secretário-Geral do Conselho, João Roberto Peixe que conduzisse 208 

essa etapa do trabalho. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-209 

Geral do CNPC, cumprimentou a todas e a todos e solicitou que 210 

tomasse assento à Mesa para iniciar a discussão o Presidente da 211 

Comissão Temática do Sistema Nacional de Cultura do Conselho 212 

Nacional de Política Cultural, Ignácio José Kornowski e a Sra. 213 

Relatora, Rosa Coimbra. Em seguida passou a palavra ao Senhor 214 

Ignácio Kornowski para o que o mesmo desse as informações sobre 215 

o trabalho da comissão. O Sr. Ignácio José Kornowski, 216 

representante da Confederação Nacional de Municípios e 217 

Presidente da Comissão Temática do Sistema Nacional de 218 

Cultura, cumprimentou a ministra, os secretários, os conselheiros e 219 

conselheiras. Disse lamentar a ausência do Conselheiro Charles, 220 

relator da comissão, que por problemas de saúde familiar não pôde 221 

estar presente. Acrescentou que devido a esse fato, a Conselheira 222 

Rosa Coimbra, participante da comissão temática, iria ficar como 223 

relatora e agradeceu a conselheira pela disponibilidade. Informou 224 

que a comissão havia feito uma avaliação em cima de uma proposta 225 

já feita pelo ministério em sintonia com as propostas apresentadas 226 

por vários conselheiros. Informou que o trabalho foi bastante 227 

exaustivo e complexo porque envolvia muita discussão por ser um 228 

assunto de grande interesse da comunidade cultural e que a 229 

comissão procurou fazer da melhor forma possível para todos, para 230 

atender as demandas e os anseios de todos. Em seguida passou a 231 

palavra à Conselheira Rosa para que fosse feita a leitura do relatório. 232 
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A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante da Dança e 233 

Relatora da Comissão Temática do Sistema Nacional de Cultura, 234 

cumprimentou a todas e a todos. Informou que sentiu uma 235 

responsabilidade muito grande em substituir o Conselheiro Charles, 236 

por todos saberem da competência do mesmo, mas que tentaria 237 

fazer o possível para defender o relatório e colocar as posições do 238 

relator e da comissão. Em seguida passou a fazer a leitura do 239 

relatório, informando que o relato teria sido em termos gerais e 240 

depois foram sendo separados. E passou à leitura do Relatório: 241 

“Quanto aos critérios de participação nos Fóruns Estaduais Setoriais. 242 

Critérios Gerais. 1) Representantes da sociedade civil não poderão 243 

ser detentores de cargos comissionados em órgãos públicos de 244 

qualquer área, em qualquer esfera do governo (municipal, estadual, 245 

distrital ou federal). O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 246 

CNPC, manifestou-se informando que o relatório seria lido na íntegra 247 

para se ter uma visão geral do mesmo. E depois seriam 248 

apresentadas as propostas do MinC e da comissão para serem 249 

discutidas e aprovadas, item por item do documento. Em seguida 250 

passou a palavra à Conselheira Rosa para proceder à leitura do 251 

relatório. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante da 252 

Dança, deu continuidade à leitura. Não poderão votar nem ser 253 

votados como representantes da sociedade civil. (Que possui cargos 254 

comissionados em órgãos públicos). 2) Manter critérios iguais de 255 

eleição para todas as áreas, sem diferenciação para museus, 256 

audiovisual ou qualquer outro segmento (critério aprovado pelos 257 

membros da CT SNC, com um voto contrário à proposta, do 258 

Secretário João Roberto Peixe. 03) A inscrição de eleitores e 259 

candidatos poderá ser em plataforma virtual, mas a eleição dos 260 

delegados dos Estados para o próximo mandato deverá ser 261 
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presencial, ficando a proposta de eleição eletrônica para o mandato 262 

posterior (critério aprovado pelos membros da CT SNC, com um voto  263 

contrário à proposta, do Secretário João Roberto Peixe). 4) O 264 

calendário do processo eleitoral de renovação dos Colegiados 265 

deverá ser apresentado pelo MinC ao Plenário do CNPC. Quanto à 266 

documentação comprobatório para eleitor de delegados. Cada 267 

cidadão poderá se inscrever como eleitor em apenas um segmento 268 

com as seguintes condicionantes (Controle por CPF). 1) Mínimo de 269 

18 anos de idade. 2) Ficha Cadastral preenchida em plataforma 270 

virtual. A Comissão Temática do Sistema Nacional de Cultura 271 

manifestou a sua preocupação quanto às dificuldades existentes na 272 

plataforma SALIC WEB, que não deverá ser utilizada neste caso. 273 

Deverá ser simplificado o preenchimento dos formulários e as 274 

inscrições possibilitadas também nas superintendências do IPHAN. 275 

Neste caso, as superintendências devem disponibilizar seus 276 

equipamentos de informática em suas sedes, para possibilitar a 277 

inscrição. 3) RG e CPF. Apenas o número do RG e CPF bastam. 278 

Não exigir documentos escaneados na inscrição. 4) Comprovante 279 

Residencial. Retirar obrigatoriedade de comprovação de endereço e 280 

incluir a citação obrigatória do mesmo, tomando por base que o CPF 281 

bloqueará a inscrição em outro segmento e outro endereço. 5) 282 

Currículo comprovando atuação de 3 anos no setor ou Diploma 283 

Profissional ou Registro Profissional no Ministério do Trabalho (DRT) 284 

ou participação em Entidade representativa da área ou segmento 285 

(definição a cargo de cada colegiado – não podendo se inferior a 286 

este estabelecido). Substituir “Entidade” por “Entidade representativa 287 

da área ou segmento”. Retirar o conteúdo em parênteses. 6) 288 

Declaração de conhecimento do PNC. Manter a declaração apenas 289 

como opção de afirmação no próprio formulário, e não como 290 
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documento anexo. 7) Declaração de veracidade das informações. 291 

Manter a declaração apenas como opção de afirmação no próprio 292 

formulário, e não como documento anexo. 8) Descrição de vínculo 293 

empregatício ou atuação profissional autônoma, declarando não ser 294 

detentor de cargos comissionados em órgãos públicos de qualquer 295 

área, em qualquer esfera de governo (municipal, estadual, distrital ou 296 

federal). Quanto à documentação comprobatória de candidatos a 297 

delegados. No ato do cadastramento o eleitor já deve registrar sua 298 

pré-candidatura, com as seguintes condicionantes (além dos 299 

apresentados para sua inscrição como eleitor). 1) Currículo 300 

detalhado com comprovada atuação nos últimos 5 anos e portfólio 301 

(opcional). Não deverá ser obrigatório o portfólio ficando a critério de 302 

cada um sua inclusão. 2) Cartas de Apoio de entidades do Setor 303 

(mínimo de uma carta de apoio) – Uma mesma entidade emitir no 304 

máximo 3 cartas de apoio; ou; subscrição da candidatura por no 305 

mínimo 10 eleitores que venham a ser homologados. 3) Programa 306 

contendo, pelo menos, três propostas de diretrizes para 307 

desenvolvimento do segmento. Retirar a palavra “carta”, incluir 308 

espaço para as três propostas no formulário virtual. Observação. 1) 309 

Após a homologação haverá o prazo de uma semana para os pré-310 

candidatos homologados confirmarem sua candidatura. 2) Caso uma 311 

pré-candidatura após o processo de homologação fique com menos 312 

de 10 subscrições de eleitores com inscrições validadas ela terá o 313 

prazo de cinco dias úteis para substituição das subscrições 314 

invalidadas por subscrições de eleitores com inscrições devidamente 315 

validadas. Caso não proceda a essa substituição no prazo previsto 316 

ela será automaticamente excluída do processo eleitoral. Quanto aos 317 

critérios de participação de eleição dos delegados aos Fóruns 318 

Nacionais Setoriais. Quanto aos critérios para eleição de delegados. 319 
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1) Todo processo eleitoral será virtual com ampla mobilização de 320 

eleitores por parte de todo o Sistema MinC. A inscrição de eleitores e 321 

candidatos poderá ser em plataforma virtual, mas a eleição dos 322 

delegados dos Estados para o próximo mandato deverá ser 323 

presencial, ficando a proposta de eleição eletrônica para o mandato 324 

posterior (critérios aprovados pelos membros da CT SNC, com um 325 

voto contrário à proposta, do Secretário João Roberto Peixe). 2) Será 326 

assegurada a participação de um delegado de cada Estado e do 327 

Distrito Federal desde que atinja o quórum mínimo de 15 eleitores 328 

com inscrições validadas. 3) Serão de um a quatro delegados por 329 

cada Estado da Federação e do Distrito Federal conforme o número 330 

de eleitores com inscrições validadas, por meio do cálculo de 331 

coeficiente eleitoral, perfazendo o total de 81 delegados. 4) As vagas 332 

dos Estados que não atingirem o quórum mínimo serão distribuídas 333 

de acordo com o cálculo de coeficiente eleitoral. 5) O cálculo deverá 334 

ser realizado por cada segmento distintamente. Ou seja, é possível 335 

que em um mesmo estado que se tenha o máximo de delegado num 336 

Fórum Setorial e não existir nenhum delegado para outro. Quanto ao 337 

Processo de Eleição dos Delegados. 1) Em todos os Estados e no 338 

Distrito Federal a votação para a eleição dos delegados de todos os 339 

segmentos para os Fóruns Nacionais Setoriais será realizada 340 

presencialmente num período de 15 dias. Quanto ao processo de 341 

eleição dos membros dos colegiados. 1) Titulares dos Colegiados e 342 

GTs são delegados natos. 2) O processo de eleição será presencial 343 

em Fóruns Nacionais Setoriais. 3) Não haverá inscrição prévia de 344 

candidatura. Todos delegados estão aptos a votar e a serem 345 

votados. 4) A composição dos colegiados já existentes levará em 346 

consideração os regimentos vigentes. No caso dos colegiados em 347 

construção as composições serão definidas pelo MinC ouvidos os 348 
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GTs de cada segmento. 5) Deve ser respeitado o critério de 349 

1representante mínimo para cada região do país. Quanto os critérios 350 

para a indicação dos membros do plenário do CNPC. A indicação do 351 

membro da sociedade civil representante do Colegiado para o 352 

plenário do CNPC deverá ser realizada na primeira reunião do 353 

referido Colegiado. Finalizou dizendo ser este o relatório do 354 

Conselheiro Charles. A Excelentíssima Senhora Ministra de 355 

Estado da Cultura, Ana de Hollanda, manifestou-se dizendo que 356 

teria que se retirar por motivos de agenda, que voltaria no dia 357 

seguinte e desejou a todos um bom trabalho. O Sr. João Roberto 358 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC, informou que, feita a leitura do 359 

relatório, seria feita uma discussão do conteúdo de cada proposta 360 

apresentada, tanto da comissão, como do ministério. Ressaltou que 361 

alguns itens apresentados pelo ministério já teriam sido aprovados 362 

pela comissão. Que as partes sublinhadas nos documentos que 363 

tinham recebido eram as propostas aprovadas na comissão. Sugeriu 364 

que o documento fosse lido, os destaques fossem feitos, que 365 

houvesse a discussão e em seguida a votação. Ressaltou que 366 

gostaria de fazer uma observação com relação à participação do 367 

Poder Público no Fórum Nacional, que a decisão do ministério não 368 

estaria constando no Relatório do Conselheiro Charles, e que havia 369 

sido consenso. Disse que a seu ver isso deveria constar no relatório 370 

e solicitou que quando chegasse nessa parte fosse incluída essa 371 

observação. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante 372 

da Dança, informou a todos que o que seria discutido, 373 

primeiramente, seria a Proposta de Cadastro para Eleitor.                 374 

    375 

 376 



15 
 

O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, ressaltou 377 

que o cabeçalho era Proposta do MinC para os Critérios de 378 

Participação nos Fóruns Estaduais Sociais e Documentação 379 

Comprobatória para Cadastro de Eleitor e de Candidato. E que o 380 

outro documento se referia ao Fórum Nacional. A Sra. Maria Alice 381 

Viveiros de Castro, representante do Circo, manifestou-se 382 

perguntando por que o IBRAM não estaria presente no documento e 383 

que mais embaixo o IBRAM teria dado uma contribuição dizendo que 384 

queria fazer diferente. Continuando, disse que gostaria de saber se o 385 

IBRAM havia participado da discussão pelo ministério ou não. O Sr. 386 

João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, explicou que o 387 

IBRAM, a SAV e a ANCINE não haviam concordado com os critérios 388 

colocados na proposta e que haviam feito uma proposta em 389 

separado cada um. Ressaltou que pela manhã a SAV e o IBRAM 390 

detalharam mais alguns pontos da proposta para ficar mais claro 391 

para o plenário. Que o documento estaria sendo impresso para ser 392 

entregue a cada membro do plenário, como forma de esclarecer 393 

melhor a proposta de cada um, IBRAM, SAV e ANCINE. A Sra. 394 

Maria Alice Viveiros de Castro, representante do Circo, 395 

manifestou-se dizendo não ter entendido o critério utilizado por 396 

IBRAM, SAV e ANCINE. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-397 

Geral do CNPC, manifestou-se explicando que pelo fato do IBRAM, 398 

SAV e ANCINE não terem colegiados, eles haviam feito uma 399 

proposta diferenciada para as suas áreas, museu e audiovisual. A 400 

Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante da Dança, 401 

manifestou-se dizendo entender a preocupação da Conselheira 402 

Alice. Lembrou que o que havia sido acordado no plenário era que o 403 

ministério e as vinculadas fizessem uma proposta. Que quando da 404 

reunião da comissão chegou a proposta do IBRAM, SAV e ANCINE 405 
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e que a comissão não havia colocado as propostas no Relatório do 406 

Conselheiro Charles por não haver concordado com as mesmas. 407 

Que a proposta da comissão seria a mesma proposta para todos os 408 

setores, sem diferenciação. O Sr. Vitor Ortiz, Secretário-Executivo 409 

do Ministério da Cultura, manifestou-se dizendo que gostaria de 410 

fazer um esclarecimento com relação à pergunta da Conselheira 411 

Alice com relação à forma com que o ministério teria trabalhado o 412 

tema em discussão. Continuando, informou à Conselheira Alice que 413 

existia um grupo no ministério chamado CIPOC, um conselho 414 

responsável pela preparação das reuniões do CNPC e pela 415 

discussão dos temas que seriam pontos de pauta das reuniões. 416 

Informou que haviam sido feitas reuniões no CIPOC em dezembro, 417 

janeiro, duas em fevereiro, sendo uma extraordinária para que 418 

fossem discutidas as propostas e que cada área do ministério havia 419 

feito suas ponderações.  Informou também que o CIPOC era 420 

formado por todos os secretários do Sistema MinC e todos os 421 

dirigentes das vinculadas, incluindo a ANCINE. O Sr. João Roberto 422 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC, esclareceu que o CIPOC, 423 

Comitê de Integração de Políticas Culturais, havia sido criado pelo 424 

Decreto nº 5.520 e seria o comitê responsável por discutir de forma 425 

integrada as posições do Ministério da Cultura. Ressaltou que todos 426 

os órgãos participaram do processo, inclusive, SAV, ANCINE e 427 

IBRAM, mas as posições tomadas por essas áreas teriam sido 428 

diferenciadas do restante. Que as mesmas seriam apresentadas, 429 

discutidas e colocadas em votação. A Sra. Rosa Maria Leonardo 430 

Coimbra, Representante da Dança, deu continuidade à leitura do 431 

documento. Informou que no item Critério de Participação do Fórum 432 

Estadual Setorial, a primeira leitura seria da proposta do Ministério 433 

da Cultura, que seria: Participação de cidadãos maiores de 18 anos 434 
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residentes no Estado com comprovada atuação na área cultural e 435 

cadastramento prévio em plataforma virtual, enviando dados que 436 

comprovam atendimento aos critérios pré-estabelecidos. Critérios 437 

gerais. Aí esses todos que estão sublinhados já são os critérios 438 

aprovados na comissão do sistema. 1) Representante da sociedade 439 

civil não poderão ser detentores de cargos comissionados em órgãos 440 

públicos de qualquer área, em qualquer esfera do governo 441 

(municipal, estadual, distrital ou federal) Não poderão votar nem ser 442 

votados como representantes da sociedade civil. (Que possui cargos 443 

comissionados em órgãos públicos). Em seguida informou que as 444 

Conselheiras Heloísa e Alice e o Conselheiro Marcos haviam pedido 445 

destaque na questão. Continuando, solicitou à Mesa que alguém 446 

anotasse os destaques solicitados.  O Sr. João Roberto Peixe, 447 

Secretário-Geral do CNPC, solicitou que a Senhora Maria Helena 448 

Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC, tomasse assento à Mesa 449 

para anotação das inscrições para os destaques. O Sr. José do 450 

Nascimento Júnior, representante do Ministério da Cultura, 451 

manifestou-se dizendo que o IBRAM iria apresentar ao plenário um 452 

recurso para ser reavaliado do que tinha sido apresentado à 453 

comissão. Solicitou ao Secretário João Roberto Peixe que explicasse 454 

a metodologia dos destaques, porque no caso o IBRAM teria um 455 

destaque global. O Sr. Nilton Aparecido Bobato, representante do 456 

Livro, Leitura e Literatura, esclareceu que o único problema do 457 

destaque global seria votar item por item. E que a seu ver as 458 

propostas apresentadas pelo IBRAM, SAV e ANCINE deveriam ser 459 

analisadas. E que, no caso, durante a votação teria que parar o 460 

processo para ler as propostas apresentadas pelo IBRAM, SAV e 461 

ANCINE. O Sr. José do Nascimento Júnior, representante do 462 

Ministério da Cultura, manifestou-se dizendo que havia colocado 463 
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essa questão do destaque global, para garantir destaque em todos 464 

os itens.  O Sr. Nilton Aparecido Bobato, representante do Livro, 465 

Leitura e Literatura, manifestou-se reafirmando que no 466 

encaminhamento da Mesa as propostas sem destaque seriam 467 

simplesmente colocadas em votação e ao final da leitura de todo o 468 

documento iria ser feita a apresentação dos destaques. Sugeriu que 469 

o assunto fosse revisto. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-470 

Geral do CNPC, lembrou que o que foi proposto seria a leitura de 471 

cada ponto, anotando os destaques, a apresentação do destaque e 472 

em seguida a votação. E que o IBRAM, a SAV, a ANCINE fariam os 473 

seus destaques ponto a ponto e as suas propostas, que iriam a 474 

plenário para votação. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro, 475 

representante do Circo, manifestou-se dizendo que as diferenças 476 

eram tão grandes e que entraria uma proposta, já descartada, de 477 

eleição por lista tríplice. E que esse era o embate que estaria 478 

ocorrendo. E também duas áreas do ministério apresentarem 479 

propostas diferenciadas das demais áreas. O Sr. João Roberto 480 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC, informou que se chegaria ao 481 

ponto, ao momento de argumentar com o IBRAM, SAV e ANCINE. 482 

Solicitou que Conselheira Rosa continuasse a leitura das propostas. 483 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante da Dança, 484 

sugeriu que fossem lidos os destaques do item 1 que acabara de ler, 485 

só para que fossem coerentes com a metodologia anterior colocada 486 

pelo secretário. Informou que a Senhora Maria Helena estaria 487 

anotando as inscrições para os destaques. A Sra. Maria Helena 488 

Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC, informou quem havia 489 

pedido destaque: Marcos Olender, Heloísa Esser, Alice Viveiros, 490 

José do Nascimento Júnior, Washington Queiroz, Antônio Ferreira, 491 

Devair e Dulce Lamego. O Sr. Nilton Aparecido Bobato, 492 
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representante do Livro, Leitura e Literatura, sugeriu como 493 

encaminhamento que fosse limitado o número de destaques. O Sr. 494 

Ignácio José Kornowski, representante da Confederação 495 

Nacional de Municípios, concordou com o encaminhamento do 496 

conselheiro e solicitou a todos que fossem objetivos e rápidos nos 497 

destaques, porque senão não seria possível terminar, porque a 498 

discussão seria grande em torno do tema. O Sr. Marcos Olender, 499 

representante de Patrimônio Material, disse estar em dúvida e 500 

com certeza a Conselheira Heloísa também, com relação à questão 501 

de cargos comissionados. Disse achar necessário que, talvez, 502 

houvesse a necessidade de se deter em algumas diferenciações e 503 

especificidades e não generalizar tanto, em relação de quem pode 504 

ou não dos órgãos públicos participar, enquanto membro da 505 

sociedade civil. Citou como exemplo as universidades. A Sra. 506 

Heloísa Esser dos Reis, representante de Arquivos, manifestou-507 

se dizendo que iria complementar a fala do Conselheiro Marcos e se 508 

colocar como exemplo. Informou ser servidora da Universidade 509 

Federal de Goiás, Diretora do Centro de Informação, Documentação 510 

e Arquivo da Universidade, recebendo uma gratificação por isso. Mas 511 

que também era Presidente da Associação de Arquivologia do 512 

Estado de Goiás e que dessa forma é que havia sido eleita como 513 

representante da sociedade civil para estar no CNPC. Que o fato de 514 

ser servidora da universidade não implicou na sua eleição como 515 

representante da sociedade civil, mas sim o fato de ser Presidenta 516 

de uma associação. Disse que o critério sugerido nesse item iria 517 

trazer diversos problemas e ressaltou que na área de arquivo era 518 

comum que as pessoas fossem servidores públicos e em algumas 519 

vezes terem alguma gratificação por isso.  A Sra. Maria Alice 520 

Viveiros de Castro, representante do Circo, disse concordar com 521 
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os companheiros. Informou que a nível espiritual estariam todos 522 

bem. Disse que entendia que algumas áreas teriam que ter uma 523 

análise diferente nessa questão. Citou exemplos como 524 

universidades, fundações de pesquisa, representação das entidades. 525 

Sugeriu que fosse colocado no texto da proposta: “...exceto as áreas 526 

tais, tais e tais”. O Sr. Vitor Ortiz, Secretário-Executivo do 527 

Ministério da Cultura, manifestou-se dizendo que o problema todo 528 

estaria no termo “...qualquer área...” Sugeriu que fosse feita uma 529 

redação para excepcionalizar ou ter outra redação sem mencionar 530 

cargo de direção de universidade como um cargo. O Sr. Nilton 531 

Aparecido Bobato, representante do Livro, Leitura e Literatura, 532 

manifestou-se dizendo que universidade não seria governo em 533 

qualquer instância. O Sr. Antonio Grassi, representante do 534 

Ministério da Cultura, informou que já conhecia esse 535 

questionamento, devido às eleições dos editais, e que numa 536 

premiação ocorreu esse questionamento. Que na universidade 537 

pública o reitor era nomeado pelo governo e, portanto, teria sim uma 538 

ligação direta com o governo. E que, às vezes, o cara ocupa um 539 

cargo comissionado que não tem relação com a sua área de 540 

atuação. Ressaltou que por esse motivo haveria dificuldade para se 541 

estabelecer um critério dividindo a área, proposta da Conselheira 542 

Alice. Mas que havia a necessidade de se arbitrar uma posição 543 

mesmo correndo risco. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral 544 

do CNPC, manifestou-se dizendo que para não haver prolongamento 545 

no assunto o texto se referia a governo estadual, municipal, distrital e 546 

federal e não a outras instituições públicas. O Sr. Cláudio Péret, 547 

representante da Consultoria Jurídica, manifestou-se dizendo que 548 

no seu entender colocar governo seria possível uma interpretação 549 

abrangendo os órgãos da Administração Indireta também. Sugeriu 550 
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que fosse incluído no texto: “...exceto as universidades.” O Sr. 551 

Aldenir Paraguassú, representante do Ministério do Meio 552 

Ambiente, ressaltou que criar excepcionalidade não resolveria o 553 

problema. Sugeriu que a questão ficasse clara para não ocorrer 554 

problemas futuros. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro, 555 

representante do Circo, ressaltou que havia um número muito 556 

grande de casos com relação a cargos comissionados. E que havia 557 

cargos comissionados pequenininhos. A Sra. Heloísa Esser dos 558 

Reis, representante de Arquivos, informou que na sua área havia 559 

diversos diretores de arquivos públicos estaduais, que seriam 560 

também membros de associações profissionais. O Sr. João Roberto 561 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC, solicitou que a ordem de 562 

inscrição fosse respeitada e passou a palavra ao Senhor José do 563 

Nascimento. O Sr. José do Nascimento Júnior, representante do 564 

Ministério da Cultura, ressaltou que na área de museus, 70% dos 565 

museus seriam públicos. E que os problemas dos museus seriam 566 

iguais aos dos Arquivos. Disse não concordar com restrições no 567 

texto e propôs que o que contaria seria a participação da pessoa na 568 

sociedade civil. Que na área de museu a estrutura se dava sobre a 569 

área pública, apesar de ter representações da sociedade civil. E 570 

finalizou afirmando que a sua proposta era que o que valeria seria a 571 

representação da pessoa, enquanto sociedade civil. O Sr. João 572 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, solicitou que as 573 

pessoas enviassem suas propostas por escrito à Mesa, para serem 574 

colocadas em votação. O Sr. Ignácio José Kornowski, 575 

representante da Confederação Nacional de Municípios, sugeriu 576 

que fosse apresentada uma proposta e o jurídico daria a sua opinião 577 

sobre votar ou não. O Sr. Washington da Silva Queiroz, 578 

representante de Patrimônio Imaterial, cumprimentou a todos e a 579 
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todas e falou da satisfação e a alegria de ter a maioria ou quase 580 

todos os representantes das vinculadas do ministério presentes na 581 

reunião. Informou que a primeira observação a ser feita no 582 

documento seria no caput da coluna “Critérios de Participação no 583 

Fórum Estadual Setorial.” Que gostaria de levantar uma questão com 584 

relação à participação de cidadãos maiores de 18 anos. Informou 585 

que havia uma legislação que permitia considerar cidadãos a partir 586 

de 16 anos. E que todos sabiam das muitas áreas com pessoas 587 

menores de 18 anos com participação efetiva. Por esse motivo 588 

estaria levantando a questão para ser avaliada pelo plenário. Sugeriu 589 

que a idade de 18 fosse diminuída, pois o que deveria preponderar 590 

seria a participação na sociedade civil. O Sr. Devair Antônio 591 

Fiorotti, representante de Museus, disse concordar com a questão 592 

colocada pelos museus referente aos cargos comissionados. Citou 593 

como exemplo o Estado de Roraima, onde raramente um artista vive 594 

somente da arte. E que muitas vezes essas pessoas têm cargo 595 

comissionado para se manterem, e que essas pessoas são as 596 

pessoas que fazem cultura no estado. Informou que não tinha 597 

nenhuma proposta, mas criaria situações excludentes. A Sra. Dulce 598 

Tâmara da Rocha Lamego e Silva, representante da Associação 599 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 600 

Superior, manifestou-se dizendo que a situação era muito séria e 601 

nada simples. Que com relação aos cargos comissionados não 602 

estaria pensando somente nas universidades, mas também no 603 

movimento grande dos diretores de escolas públicas para serem 604 

eleitos pela sua comunidade. Ressaltou que a seu ver seria correto 605 

essa pessoa ser eleita pela comunidade, mesmo tendo um cargo 606 

comissionado, e que, portanto, deveria poder ser candidato. 607 

Finalizou dizendo não saber como fazer uma proposta com relação 608 
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ao assunto. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante 609 

da Dança, disse que a comissão concordava com tudo que estava 610 

sendo colocado em relação aos cargos comissionados, mas que a 611 

intenção era a de não deixar que a pessoa eleita pela comunidade e 612 

comissionada de governo tivesse que se sentir pressionada ao ter 613 

que se opor ao governo. Que a preocupação da comissão teria sido 614 

nesse sentido. E concordava com todos no sentido de melhorar a 615 

redação, mas com o cuidado. O Sr. Luiz Alberto Brizola Cassol, 616 

representante do Audiovisual, informou que a sua dúvida seria 617 

com relação aos representantes do CNPC, se depois da sua 618 

votação, votados representando a sociedade civil, fossem 619 

convidados a exercer um cargo comissionado e se o seu suplente 620 

também tivesse um cargo comissionado. Ressaltou que gostaria de 621 

saber como essa situação se resolveria se isso acontecesse com 622 

membros do CNPC. O Sr. Vitor Ortiz, Secretário-Executivo do 623 

Ministério da Cultura, sugeriu que essa questão fosse discutida 624 

mais adiante. O Sr. Ignácio José Kornowski, representante da 625 

Confederação Nacional de Municípios, informou que a comissão 626 

entendia que esse era um assunto complexo e teria sido muito 627 

discutido dentro da comissão, mas que nesse sentido acreditava que 628 

o Secretário Vitor Ortiz teria uma proposta que iria de encontro ao 629 

que se estava discutindo. O Sr. Nilton Aparecido Bobato, 630 

representante do Livro, Literatura e Leitura, disse que gostaria de 631 

reafirmar que a situação estava muito clara; que gostaria de lembrar 632 

que o tópico se chamava Critérios Gerais e que caso entrassem na 633 

exceção de cada critério geral iria haver problema; que o espírito da 634 

coisa seria impedir que órgãos governamentais dominassem uma 635 

representação da sociedade civil. E no processo de regulamentação 636 

a ser feito esses detalhamentos poderiam estar previstos, mas 637 
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necessariamente não precisaria analisar exceção por exceção.  O 638 

Sr. Vitor Ortiz, Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, 639 

encaminhou à Mesa a sua proposta sugerindo que fosse 640 

acrescentado ao final do texto: “...exceto no caso de servidores de 641 

universidades, arquivos, museus e bibliotecas.” O Sr. Marcos 642 

Olender, representante de Patrimônio Material, manifestou-se 643 

dizendo que no caso das universidades concordava com o que havia 644 

sido dito pelo Secretário-Executivo, mas a proposta feita pelo 645 

Conselheiro José do Nascimento Júnior era a que melhor se 646 

encaixava no item. Ressaltou que se o servidor, mesmo sendo 647 

servidor, fosse escolhido por uma entidade caberia à entidade 648 

pressionar o servidor. E se futuramente o servidor tivesse que votar 649 

numa sessão em que houvesse algum conflito de interesses entre 650 

governo e a entidade que ele estaria representando, caberia à 651 

entidade resolver o assunto de alguma maneira. A Sra. Dulce 652 

Tâmara da Rocha Lamego e Silva, representante da Associação 653 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 654 

Superior, manifestou-se dizendo que a sua preocupação seria a 655 

sociedade civil. Que o problema não seriam só as universidades, 656 

mas outras áreas da sociedade civil. Citou como exemplo um diretor 657 

de escola secundária pública sendo eleito, podendo ser um 658 

representante da área de arte e que não manipularia, não seria 659 

representante do governo. Finalizou dizendo que esse era um ponto 660 

a ser pensado. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 661 

CNPC, informou que as inscrições estavam encerradas e que até o 662 

momento só havia sido encaminhada à Mesa, por escrito, a proposta 663 

do Secretário Vitor, para que fosse acrescentado no final do texto: 664 

“...exceto em caso de servidores de universidades, arquivos, museus 665 

e bibliotecas.” A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego e Silva, 666 
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representante da Associação Nacional dos Dirigentes das 667 

Instituições Federais de Ensino Superior, sugeriu que fosse feita 668 

uma consulta ao jurídico sobre a definição jurídica de cargos 669 

comissionados quando de representação ou de políticos ou não. O 670 

Sr. Cláudio Péret, representante da Consultoria Jurídica do 671 

Ministério da Cultura, informou que a definição de cargos 672 

comissionados estaria na própria Constituição, que define que são 673 

aqueles naturalmente de direção e assessoria, no caso provimento. 674 

E que sempre seria vinculado ao governo.  O Sr. Aldenir 675 

Paraguassú, representante do Ministério do Meio Ambiente, 676 

esclareceu que ao ser comissionado a pessoa já passaria a ter 677 

relação direta com o Estado. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-678 

Geral do CNPC, informou que só havia a proposta do Secretário 679 

Vitor e que se houvesse mais alguma que fosse encaminhada à 680 

Mesa por escrito. A Sra. Ana Paula Dourado, representante do 681 

Ministério da Cultura, manifestou-se solicitando ao Secretário João 682 

Roberto Peixe se poderia fazer a apresentação da proposta do Setor 683 

de Audiovisual e com isso poder tirar quaisquer dúvidas existentes, 684 

porque estaria com viagem marcada para às 17h. E como a ANCINE 685 

não estava presente iria falar pela SAV e ANCINE. O Sr. João 686 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, respondeu-lhe que 687 

assim que terminasse a presente discussão, ela poderia fazer a 688 

apresentação da proposta. Em seguida informou que havia recebido 689 

uma proposta do Conselheiro Washington para que fosse 690 

acrescentado ao texto: “...a não ser quando for representante de 691 

entidade da sociedade civil.” Em seguida colocou as propostas em 692 

votação. A primeira seria a proposta da comissão; a segunda a 693 

proposta do Secretário Vitor e a terceira a proposta do Conselheiro 694 

Washington. Primeiro colocou em votação para se manter ou não o 695 
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texto da comissão. Informou que o resultado da votação havia dado 696 

empate com dezesseis votos favoráveis e dezesseis contra e 697 

solicitou ao Secretário Vitor que desse o voto minerva. O Sr. Vitor 698 

Ortiz, Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, votou 699 

favorável à alteração do texto. O Sr. João Roberto Peixe, 700 

Secretário-Geral do CNPC, informou que a proposta de alteração 701 

de texto tinha sido aprovada com uma abstenção. Em seguida  702 

colocou em votação as duas propostas para a alteração do texto, 703 

sendo a primeira do Secretário Vitor e a segunda do Conselheiro 704 

Washington. Informou que a proposta do Conselheiro Washington 705 

havia sido aprovada com vinte e dois votos a favor e uma abstenção 706 

e que a proposta do Secretário havia tido doze votos favoráveis. 707 

Ficou, portanto, aprovada a proposta do Conselheiro Washington 708 

para alteração no texto incluindo: “...a não ser quando for 709 

representante da sociedade civil.” Em seguida o Secretário lembrou 710 

que havia outro ponto levantado pelo Conselheiro Washington com 711 

relação à idade. Informou que a proposta da comissão era pela idade 712 

mínima de 18 anos e a do Conselheiro Washington pela idade 713 

mínima de 16 anos. Continuando, perguntou se havia alguém 714 

contrário à colocação do Conselheiro Washington quanto ao fato de 715 

a idade mínima ser 16 anos. O Sr. Nilton Aparecido Bobato, 716 

representante do Livro, Leitura e Literatura, manifestou-se 717 

dizendo concordar com a proposta do Conselheiro Washington com 718 

relação à idade mínima de 16 anos, mas sendo para eleitor. 719 

Justificou dizendo que para aquele que fosse eleito, a idade mínima 720 

teria que ser de 18 anos, pelo fato de que trazer uma pessoa menor 721 

para a reunião em Brasília seria inviável, traria problemas. O Sr. 722 

Washington da Silva Queiroz, representante de Patrimônio 723 

Imaterial, esclareceu que essa era mais uma dúvida que ele trazia 724 
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para discussão do plenário. Ressaltou que havia uma política no 725 

ministério preocupada com a Cultura na Infância e na Juventude. E 726 

que estabelecer a idade de 18 anos estaria sendo um contra senso. 727 

Mas que deixaria para ser discutida e ver qual o melhor 728 

encaminhamento. O Sr. Ivan Ferraro, representante de Música 729 

Popular, manifestou-se dizendo que, oficialmente, a faixa etária 730 

jovem iria até os 29 anos. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, 731 

representante da Dança, esclareceu que a proposta de idade 732 

mínima de 18 anos teria sido do ministério e que a comissão acatou. 733 

Mas acatou porque considerou que uma pessoa com menos de 18 734 

anos, talvez, não tivesse experiência de vida para representar uma 735 

área. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, após 736 

colocações de alguns conselheiros colocou em votação a proposta 737 

da comissão e a proposta do Conselheiro Washington. A proposta da 738 

comissão foi aprovada com uma abstenção. Em seguida o Secretário 739 

solicitou à Conselheira Rosa que continuasse com a apresentação. A 740 

Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante da Dança, 741 

passou a relatar o Item 2. 2) Critérios Gerais. Manter critérios iguais 742 

de eleição para todas as áreas, sem diferenciação para museus, 743 

audiovisual ou qualquer outro segmento (critério aprovado pelos 744 

membros da CT SNC, com um voto contrário à proposta, do 745 

Secretário João Roberto Peixe). O Sr. Vitor Ortiz, Secretário-746 

Executivo do Ministério da Cultura, manifestou-se pedindo 747 

desculpas e licença para se retirar devido a uma reunião já 748 

agendada. Informou que faria o possível para estar de volta no final 749 

da tarde e que a reunião iria continuar sendo conduzida pelo 750 

Secretário João Roberto Peixe. O Sr. João Roberto Peixe, 751 

Secretário-Geral do CNPC, passou a palavra à Conselheira Patrícia 752 

para que fizesse o seu destaque na questão 2 apresentada.  A Sra. 753 
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Patrícia Kunst Canetti, representante de Arte Digital, manifestou-754 

se dizendo que para votar o item 2, seria necessário conhecer todos 755 

os critérios para saber se todos teriam os critérios iguais e depois 756 

disso o item poderia ser votado. A Sra. Ana Paula Dourado 757 

Santana, representante do Ministério da Cultura, sugeriu que 758 

fossem apresentadas as propostas da SAV, ANCINE e IBRAM, para 759 

que todos tomassem conhecimento e pudessem votar os itens 760 

seguintes, evitando questionamentos de critério por critério.  O Sr. 761 

João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, perguntou ao 762 

plenário se todos concordavam com o encaminhamento solicitado 763 

pela Conselheira Ana Paula. Não havendo manifestação contrária, 764 

solicitou que o Conselheiro José do Nascimento Júnior fizesse a 765 

apresentação do documento do IBRAM e em seguida a Conselheira 766 

Ana Paula fizesse a apresentação do documento da SAV/ANCINE. O 767 

Sr. José do Nascimento Júnior, representante do Ministério da 768 

Cultura, manifestou-se cumprimentando a todos e agradeceu ao 769 

plenário do CNPC por receber o recurso que humildemente o IBRAM 770 

estaria trazendo em relação à área de museus. Solicitou que fosse 771 

aceita a proposta de que os delegados eleitos na eleição do Fórum 772 

Nacional de Museus, pudessem eleger os representantes do CNPC 773 

ou então, eleição por lista tríplice. Em seguida informou o que era 774 

importante: 1) Constituir um Colegiado que seria composto pelas 775 

entidades da sociedade civil que compõem o Comitê Gestor do 776 

Sistema; 2) Ter no CNPC uma representação, a mais representativa. 777 

E representativa do setor num momento onde todo o setor estará 778 

reunido que são os Fóruns Nacionais em que se reúnem mais de mil 779 

e duzentas pessoas em cada encontro. Comentou que já num fórum 780 

anterior, em Brasília, teria sido votado e eleito o Plano Nacional 781 

Setorial, que saiu deste fórum para os Fóruns Estaduais. Informou 782 
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estar sendo apresentado um projeto chamado Conexões, que iria até 783 

o final nos estados e que mesmo que se quisesse seria impossível 784 

realizar uma representação para eleger os representantes num prazo 785 

de três meses, porque os estados não conseguiriam se organizar. 786 

Finalizou dizendo que a mensagem era que havia uma 787 

especificidade, e que esperava que o CNPC pudesse compreendê-la 788 

no contexto de resultado do próprio CNPC. O Sr. João Roberto 789 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC, solicitou à Conselheira Ana 790 

Paula que fizesse a sua apresentação. A Sra. Ana Paula Dourado 791 

Santana, representante do Ministério da Cultura, cumprimentou a 792 

todos e a todas. Informou que era Secretária do Audiovisual e que 793 

depois de uma posição discutida e acordada estaria na reunião 794 

falando pela Agência Nacional de Cinema, ANCINE. Em seguida 795 

ressaltou ao plenário o porquê do pedido de excepcionalidade. Em 796 

seguida informou que a proposta seria a de cumprir o cronograma 797 

estipulado pelo procedimento dos outros segmentos das áreas que 798 

compõem o CNPC. É que era isso que o Setor do Audiovisual estaria 799 

trazendo à consideração dos conselheiros. Finalizou agradecendo. O 800 

Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se 801 

dizendo que pela quantidade de inscrições de destaque e pelo 802 

horário, não seria possível ninguém apresentar. Sugeriu que a 803 

reunião fosse interrompida, solicitou que todos estivessem de volta 804 

às 14h para a retomada dos trabalhos. ALMOÇO      805 

O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, às quatorze 806 

horas, deu continuidade à 6ª Reunião Extraordinária do CNPC. 807 

Solicitou que as pessoas que tivessem destaque em relação à 808 

proposta IBRAM que fizessem o destaque. A Sra. Rosa Maria 809 

Leonardo Coimbra, representante da Dança, manifestou-se 810 

dizendo que para motivo de conhecimento, gostaria de informar ao 811 

plenário, como membro da comissão e substituta do Relator Charles, 812 
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que a comissão não havia recebido esse documento impresso da 813 

proposta da SAV e do IBRAM. Que segundo o acordo aprovado em 814 

plenária, a comissão receberia todas as propostas, mas que esse 815 

documento específico da SAV e IBRAM, a comissão não tinha 816 

recebido. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, 817 

informou que esse era um detalhamento, fruto da reunião que havia 818 

acontecido no ministério no dia anterior e por esse motivo estava 819 

sendo entregue a todos na reunião. A Sra. Rosa Maria Leonardo 820 

Coimbra, representante da Dança, ressaltou que como membro e 821 

relatora substituta da comissão, estaria só dando um esclarecimento 822 

do ocorrido. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, 823 

esclareceu que a SAV e o IBRAM poderiam ter feito a sua proposta 824 

verbalmente, mas preferiram fazer por escrito para melhor 825 

entendimento. E ressaltou que isso era uma coisa comum. Que 826 

qualquer conselheiro poderia apresentar à plenária um 827 

aprofundamento de qualquer proposta. Em seguida, o Secretário 828 

passou a palavra ao Conselheiro Devair para fazer o seu destaque 829 

na Área de Museus. O Sr. Devair Antônio Fiorotti, representante 830 

de Museus, ressaltou que devido à maneira como as coisas vinham 831 

acontecendo durante o processo de propostas, a falta de 832 

comunicação do IBRAM apresentada na reunião, seu voto seria 833 

favorável à proposta da comissão. Continuando, informou que do 834 

tempo que estava como representante de Museus, tentou fazer uma 835 

lista de pessoas da área gestora do IBRAM e que havia conseguido 836 

algumas pessoas, sim. Mas que não conseguiu tanto apoio e 837 

confessou que falava não em nome de uma área propriamente dita, 838 

mas muito mais daquilo que efetivamente pensava como estudioso, 839 

principalmente, da Área de Memória e não efetivamente de Museu. 840 

Sugeriu que depois de escolhida a comissão dentro do CNPC, dela 841 

ser montada, o IBRAM pudesse acolher a comissão lá também e não 842 

o caminho inverso, como estaria sendo proposto pelo IBRAM. A Sra. 843 

Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante da Dança, solicitou 844 

ao Conselheiro José do Nascimento Júnior que desse algumas 845 

informações sobre o Comitê Gestor do IBRAM e sobre quem votava 846 

em representantes da sociedade civil na eleição do Fórum Nacional 847 

de Museus. O Sr. José do Nascimento Júnior, representante do 848 

Ministério da Cultura, respondeu à pergunta do representante da 849 
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Área de Museus do CNPC: Que o representante já teria sido 850 

convidado para várias ações dentro do IBRAM, inclusive para 851 

compor Comitê de Edital, Seleção dentro do IBRAM. Que por 852 

impossibilidade do próprio representante ele não pôde comparecer e 853 

também não pôde comparecer no Fórum Nacional de Museus, em 854 

Brasília, na votação do Plano Nacional Setorial. Esclareceu que isso 855 

não era um problema do IBRAM. Mas que também o Representante 856 

de Museu nunca havia solicitado qualquer audiência com o 857 

Presidente do IBRAM. Continuando, esclareceu que o Comitê Gestor 858 

do Sistema seria o responsável por toda a gama da Área de Museus. 859 

Que a gama da sociedade civil era imensa, contemplando de 860 

universidades a associações. Que a Área de Museus não era 861 

representada por indivíduos, mas sim por instituições e que nesse 862 

ponto se encontrava a dificuldade. Ressaltou que nesse sentido é 863 

que se estaria buscando formular a proposta, para que não haja 864 

duplicação de ações e a representação seja reforçada. Finalizou 865 

dizendo que essa era a ação proposta. O Sr. Devair Antônio 866 

Fiorotti, representante de Museus, esclareceu que por ter sido 867 

mencionado de forma direta gostaria de esclarecer ao Conselheiro 868 

Nascimento que ele estava desinformado, pois nunca o IBRAM havia 869 

entrado em contato com ele, como Representante da Área de 870 

Museus do CNPC. Nem por email nem por telefone. O Sr. José do 871 

Nascimento Júnior, representante do Ministério da Cultura, 872 

ressaltou que não iria entrar em polêmica com o Conselheiro Devair, 873 

pois havia consultado a Diretora de Fomento, Eneida Braga, quanto 874 

ao assunto e ela havia dito que o último contato feito foi na época 875 

dos Editais e que o representante do CNPC não pôde comparecer. E 876 

finalizou dizendo que poderia comparecer com os documentos e a 877 

Senhora Eneida para esclarecer o assunto, mas em outro momento.  878 

O Sr. Devair Antônio Fiorotti, representante de Museus, solicitou 879 

que lhe fossem enviados os documentos comprovando os contatos 880 

via CNPC.  O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, 881 

dando continuidade à reunião passou a palavra à Conselheira Alice 882 

para apresentar o seu destaque. A Sra. Maria Alice Viveiros de 883 

Castro, representante do Circo, manifestou-se dizendo entender o 884 

que havia sido colocado pela SAV/ANCINE e IBRAM. Mas que o 885 

Plano Nacional de Cultura, quando é discutido, cria um caminho de 886 
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tentar unificar as formas de representatividade da sociedade civil de 887 

todos os segmentos. Que na criação do CNPC, pelo menos um ano 888 

teria sido sobre a discussão do Regimento Interno. E que nessa 889 

discussão o que se buscava era um formato básico para contemplar 890 

as diversidades de todas as áreas. Que em sua opinião era 891 

lamentável ver que no final da segunda gestão ainda não se tenha 892 

conseguido instalar alguns colegiados, mas que o formato do Plano 893 

Nacional de Cultura era ponto pacífico. Que a proposta de unificar 894 

seria a única que teria sentido. Finalizou dizendo que se não fosse 895 

proposta unificada gostaria de pedir também um Conselho do Circo 896 

diferente. A Sra. Virgínia Lúcia da Fonseca Menezes, 897 

representante do Teatro, manifestou-se dizendo que seria breve 898 

em seu destaque. Ressaltou que a preocupação de todos era a de 899 

resgatar o sentido de estarem ali, que seria a busca da prática de 900 

uma política pública de cultura, que venha encontrar os anseios da 901 

sociedade e garantir o acesso e que venha, também, implementar a 902 

nova legislação.  Disse ser preocupante como no mesmo governo a 903 

legislação ia para um lado e o Poder Executivo para outro. Porque o 904 

que se estava vivendo no Conselho Nacional de Política Cultural 905 

seria restrição, encolhimento do que fora sonhado e conquistado. 906 

Continuando, falou do formato dos assentos no conselho, que a 907 

távola redonda já não era mais predominante e que as pessoas não 908 

estariam interagindo. Informou que era sociedade civil e não 909 

oposição. Disse não concordar com a lista tríplice e que era a favor 910 

da proposta da comissão. A Sra. Ana Paula Dourado Santana, 911 

representante do Ministério da Cultura, pedindo questão de 912 

ordem, esclareceu à Conselheira Virgínia que não seria a ministra 913 

quem pediria a lista tríplice, porque ela era assessorada pelos seus 914 

secretários e presidentes de vinculadas. Que deveria ficar claro para 915 

todos que não era a ministra que definia se iria querer lista tríplice ou 916 

Colegiado Setorial. O Sr. Luiz Alberto Brizola Cassol, 917 

representante do Audiovisual, manifestou-se dizendo que gostaria 918 

de reforçar o que havia sido colocado pelo Conselheiro Devair e 919 

Conselheiras Alice, Rosa e Virgínia. Que todos haviam falado muito 920 

bem sobre a questão da representação da sociedade civil. Informou 921 

que já havia tido bons embates com a Secretária Ana Paula, boas 922 

construções coletivas. Esclareceu que havia sido pego de surpresa 923 
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pela apresentação da SAV e o seu destaque foi pela não aceitação 924 

da proposta da SAV, conforme documento lido no plenário. O Sr. 925 

Antônio José Amaral Ferreira, representante das Culturas Afro-926 

brasileiras, cumprimentou a todos e começou falando sobre as 927 

questões do Audiovisual colocadas pela Secretária Ana Paula. 928 

Informou que as Culturas Afro-Brasileiras também não tinham 929 

colegiado e que também passava por vários setores, inclusive o do 930 

Audiovisual. Disse estar triste por ter sido chamado de oposição 931 

durante a reunião, que não era oposição. Que não entendia essa 932 

discussão que o MinC estaria propondo, que no caso, então, não 933 

deveria nem ter sido montado o GT. Informou ter sido eleito por lista 934 

tríplice, porque o titular não comparecia mais às reuniões. Disse 935 

concordar com a Conselheira Alice pela não aceitação de voltar a ter 936 

lista tríplice. Ressaltou que vários segmentos ainda não tinham o seu 937 

colegiado, mas continuaria defendendo a não excepcionalidade para 938 

qualquer segmento. A Sra. Patrícia Kunst Canetti, representante 939 

de Arte Digital, manifestou-se dizendo que o IBRAM e a SAV não 940 

estariam tendo entendimento do Plano Nacional de Cultura, porque o 941 

comitê dessas áreas seria diferente da representação do CNPC. A 942 

Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego e Silva, representante da 943 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 944 

de Ensino Superior, manifestou-se dizendo estar presente na 945 

reunião não como representante do Colegiado Setorial de Dança. 946 

Informou que já havia sido representante do Colegiado e que teria 947 

sido uma das coisas mais importantes da sua vida. Disse estar 948 

honrada em representar a Associação Nacional dos Dirigentes das 949 

Instituições Federais de Ensino Superior. Ressaltou ter participado 950 

como representante no CNPC logo na sua implantação e que teria 951 

sido um dos cargos mais importantes já ocupados em sua vida, teria 952 

sido de um aprendizado enorme. Que por todos esses motivos era a 953 

favor da proposta da comissão. O Sr. Marcos Olender, 954 

representante de Patrimônio Material, ressaltou que a proposta da 955 

SAV era diferente da proposta do IBRAM. Que a SAV era a favor do 956 

colegiado, mas estaria fazendo a proposta devido à constatação de 957 

ausência de tempo hábil para se formar um colegiado. Mas que 958 

nesse sentido sua opinião era contrária à da Conselheira Ana Paula; 959 

que no caso, então, deveriam acelerar para possibilitar a formação 960 
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do colegiado. Que, no caso, a proposta do IBRAM seria, sim, uma 961 

solicitação de uma estrutura diferenciada. Mas disse que gostaria de 962 

tecer um elogio ao IBRAM pelo seu Comitê Gestor tão democrático. 963 

Afirmou que concordava com o que havia sido dito por alguns 964 

conselheiros, de que o Comitê Gestor seria diferente de 965 

representante do Colegiado Setorial no CNPC. Continuando, disse 966 

que o Colegiado Setorial seria a representação da sociedade civil. 967 

Que a seu ver criar o Colegiado Setorial de Museus não seria 968 

duplicar, mas multiplicar e regimentar mais gente. Por esse motivo se 969 

mostrou favorável à proposta da comissão. A Sra. Ana Paula 970 

Dourado Santana, representante do MinC, cumprimentou a todos. 971 

Iniciou a sua fala informando a todos que um Colegiado Setorial da 972 

forma proposta, da forma que o regimento interno propõe para a sua 973 

constituição, para o Setor Audiovisual é inexeqüível. Ressaltou que 974 

todos deveriam conhecer a realidade que o Estado vive e não só o 975 

Ministério da Cultura. Que se fosse por ela faria uma Conferência 976 

Setorial em cada estado, mas havia limitações. Em seguida deu 977 

alguns esclarecimentos sobre o Setor do Audiovisual, sobre o 978 

Decreto nº 12.485, que previa cotas de produção independente para 979 

televisão em sinal fechado. Informou que não havia Colegiado 980 

Setorial do Audiovisual porque, na última reunião do Comitê 981 

Consultivo da SAV, entre ficar com o Comitê Consultivo da SAV e o 982 

Colegiado Setorial do Audiovisual, o Comitê Consultivo da SAV 983 

preferiu que se ficasse com o Comitê Consultivo da SAV. Finalizou 984 

dizendo que a SAV em nenhum momento seria contra a proposta de 985 

composição de um novo colegiado, só que nos moldes que estava e 986 

com as regras estabelecidas para constituição era inexeqüível para o 987 

Setor Audiovisual como um todo. O Sr. José Nascimento Júnior, 988 

representante do Ministério da Cultura, cumprimentou a todas e a 989 

todos. Em seguida fez um esclarecimento dizendo que o Comitê 990 

Gestor do Sistema Brasileiro de Museus havia sido criado em 2003, 991 

quando nem existia CNPC e nem Sistema Nacional de Cultura. E 992 

que, só para se entender, a democracia participativa, a engenharia 993 

que estaria sendo montada no ministério teria outros elementos 994 

anteriores à existência do CNPC.  Que o que se estava tentando era 995 

adaptar formas da área que já têm uma cultura de participação num 996 

determinado formato, para a solicitação que o próprio CNPC estaria 997 
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fazendo. Explicou que o Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de 998 

Museus teria por lei a atribuição da elaboração das políticas, 999 

discussão das políticas públicas e não teria relação com a gestão do 1000 

IBRAM. E dessa maneira, sendo o SBM um órgão amplo que fosse 1001 

transformado em Câmara Setorial de Museus, para que não se 1002 

discutisse a mesma coisa em duas instâncias. Informou que o 1003 

Comitê do SBM era composto por doze membros da sociedade civil 1004 

e onze do governo. Que no caso o comitê seria transformado numa 1005 

Câmara dentro do SBM, que discutiria os temas com o CNPC, as 1006 

pautas no CNPC. Como exemplo de coisas já feitas pelo comitê, 1007 

citou o próprio Plano Nacional Setorial. Que por esses motivos a 1008 

proposta havia sido apresentada ao plenário, para análise e reflexão 1009 

dos conselheiros. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, 1010 

Representante da Dança, manifestou-se dizendo que no plenário do 1011 

CNPC sempre se teve a plena consciência de que cada setor se 1012 

organizava de forma distinta. Mas que a posição foi sempre a de 1013 

olhar o todo da política cultural. Disse entender as colocações feitas 1014 

pela Conselheira Ana Paula e pelo Conselheiro Nascimento, mas 1015 

como sociedade civil, não poderia concordar com excepcionalidade, 1016 

todos deveriam ser tratados igualmente. O Sr. Washington da Silva 1017 

Queiroz, representante do Patrimônio Imaterial, cumprimentou a 1018 

todos, disse se sentir contemplado nas falas dos outros conselheiros. 1019 

Afirmou que era preciso que se entendesse que as naturezas eram 1020 

distintas, e que tinha absoluta certeza de que quando isso fosse 1021 

entendido, seria um passo decisivo, não só na representação da 1022 

sociedade civil e na escuta da sociedade civil, mas, sobretudo, no 1023 

próprio fortalecimento das vinculadas e das representações. Seja 1024 

nos comitês ou nos Colegiados Setoriais. Finalizou dizendo que era 1025 

preciso que todos entendessem que as naturezas são distintas e 1026 

complementares, uma reforçando necessariamente a outra. O Sr. 1027 

Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira), representante da 1028 

Música Erudita, manifestou-se dizendo concordar com 1029 

absolutamente tudo que a Rosa e outros conselheiros haviam dito a 1030 

respeito da questão. Informou que a grande preocupação era de que 1031 

a música, mesmo representando 70% do PIB da Cultura, não tinha 1032 

uma agência, instituto nem definição de uma política. Ressaltou que 1033 

estaria para estourar uma bomba com relação à questão dos Editais 1034 
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do PROCULTURA lançados em 2011 que ainda não haviam sido 1035 

pagos. Que o governo teria que saber como lidar com isso. Que no 1036 

estado de Minas Gerais, a questão estaria envolvendo muitas 1037 

secretarias. Ressaltou que, a seu ver, lista tríplice era coisa da época 1038 

da ditadura. Finalizou dizendo que com relação a essa questão, as 1039 

áreas artísticas não aceitariam tratamento privilegiado de nenhuma 1040 

delas, porque senão todos iriam querer tratamento privilegiado em 1041 

separado. O Sr. Luiz Alberto Brizola Cassol, representante do 1042 

Audiovisual, disse concordar com a fala das Conselheiras Virgínia e 1043 

Rosa, que por último tocou na questão do Plano Nacional de Cultura 1044 

e da Conferência Nacional de Cultura. Em seguida, solicitou ao pleno 1045 

que fosse respeitada a posição dos representantes da sociedade civil 1046 

do Conselho Nacional de Política Cultural. Disse não estar pedindo 1047 

diferença para o Audiovisual, que iria votar junto com todos. Que a 1048 

seu ver o correto seria todo mundo dizer: ou é a mesma coisa ou 1049 

não. Disse entender a fala da Conselheira Ana Paula, que ela já 1050 

havia participado de várias discussões, antes de ser Secretária do 1051 

Audiovisual, na época de outros secretários, onde tudo foi construído 1052 

junto, sociedade civil e SAV. Informou que havia uma parceria 1053 

grande com a SAV. Que SAV, ANCINE, Conselho Superior de 1054 

Cinema eram vitórias de toda classe Audiovisual. E se sentia 1055 

contemplado com todas as instâncias. Informou que havia sido pego 1056 

de surpresa quando já estava eleito no CNPC, foi convidado pelo 1057 

Governador Tarso para assumir a Cinemateca do Rio Grande do Sul 1058 

Estadual de Cinema. Que na época foi colocado em votação se ele 1059 

ficaria ou não nos dois cargos. E a decisão foi que sim, que ele 1060 

deveria ficar nas duas áreas, governo e Presidente do Conselho 1061 

Nacional de Cineclubes Brasileiros. Informou que tudo que havia dito 1062 

na reunião já teria enviado ao CDC, via email, para que ficasse bem 1063 

transparente o que havia falado. Disse não ter entendido quando a 1064 

Conselheira Ana Paula falou da questão financeira. Que não 1065 

entendia a diferença de uma lista tríplice e uma pessoa eleita pela 1066 

sociedade civil ser mantida dentro do Conselho Nacional de Política 1067 

Cultural. Que com referência à Lei nº 12.485, citada pela conselheira, 1068 

gostaria de informar que, com relação à questão da SKY, no dia 1069 

anterior havia acontecido uma reunião pelo skype, de várias 1070 

entidades fazendo uma grande ação dizendo não para o que a SKY 1071 
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estaria fazendo. Finalizou pedindo que fosse respeitada a posição da 1072 

sociedade civil e de seus pares, que seria não à lista tríplice, que o 1073 

se queria era ser eleito pelos colegas. O Sr. João Roberto Peixe, 1074 

Secretário-Geral do CNPC, passou a palavra ao Conselheiro 1075 

Antonio Grassi. O Sr. Antonio Grassi, representante do Ministério 1076 

da Cultura, manifestou-se dizendo que gostaria de fazer um 1077 

esclarecimento ao Conselheiro Du Oliveira quanto ao pagamento dos 1078 

Editais do PROCULTURA atrasados. Informou que quando o 1079 

secretário se retirou da reunião foi para tratar justamente da questão 1080 

do pagamento dos editais, porque a liberação dos recursos era feita 1081 

pela Fazenda e não pelo Ministério da Cultura. Que esse era o 1082 

esclarecimento que deveria ser dado a todos que perguntassem 1083 

sobre a questão. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 1084 

CNPC, manifestou-se colocando em votação a proposta da 1085 

comissão, que seria contrária também às propostas da SAV e do 1086 

IBRAM. A proposta de manutenção do texto da comissão foi 1087 

aprovada por vinte e dois votos favoráveis, onze contrários e duas 1088 

abstenções. O Sr. Devair Antônio Fiorotti, representante de 1089 

Museus, manifestou-se dizendo que havia feito uma solicitação ao 1090 

CNPC e gostaria de deixar registrada. Devair Antônio Fiorotti, 1091 

representante, não de nenhuma entidade, mas da sociedade civil. 1092 

Secretário-Geral do CNPC, Senhor Roberto Peixe. Tendo em vista 1093 

que na 6ª Reunião Extraordinária do CNPC, dia 28 de fevereiro de 1094 

2012, o representante do IBRAM, José do Nascimento Júnior, 1095 

afirmou que essa instituição teria entrado em contato comigo, várias 1096 

vezes, para participar de atividades do IBRAM, solicito que sejam 1097 

encaminhadas as provas documentais desses contatos, já que tais 1098 

contatos nunca chegaram a, de fato, se efetivar. Apenas participei do 1099 

4º Fórum Nacional de Museus, em 2010, por minha própria iniciativa, 1100 

cuja solicitação foi encaminhada em 28 de junho de 2010. 1101 

Continuando. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, 1102 

Representante da Dança, deu continuidade à relatoria. Item 3) A 1103 

inscrição de eleitores e candidatos poderá ser em plataforma virtual, 1104 

mas a eleição dos delegados dos Estados para o próximo mandato 1105 

deverá ser presencial, ficando a proposta de eleição eletrônica para 1106 

o mandato posterior. O Sr. José do Nascimento Júnior, 1107 

representante do Ministério da Cultura, manifestou-se 1108 
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perguntando ao representante da Confederação Nacional dos 1109 

Municípios se a confederação iria dar algum suporte, estímulo, ou 1110 

incentivos aos municípios, para que se pudesse ter nas conferências 1111 

estaduais uma representação do interior, porque senão só haveria 1112 

representações das capitais. O Sr. Ignácio José Kornowski, 1113 

representante da Confederação Nacional de Municípios, disse 1114 

ser oportuna a pergunta. Informou que a confederação estava 1115 

engajada no estímulo para cada município realizar a sua conferência. 1116 

Que a questão dependia também dos gestores, mas que a 1117 

confederação apoiava e queria a participação de todos os 1118 

municípios. O Sr. Antonio Grassi, representante do Ministério da 1119 

Cultura, manifestou-se dizendo que gostaria de fazer um 1120 

esclarecimento. Que gostaria de deixar registrado o seu desconforto 1121 

com relação a algumas questões, às vezes colocadas nos debates, 1122 

sobre a sociedade civil e o governo. Disse que gostaria de lembrar 1123 

que todos eram sociedade civil de passagem pelo governo. Sugeriu 1124 

que houvesse mais clareza nas discussões, para que não se 1125 

cometesse equívocos. Que deveria haver mais generosidade no 1126 

trabalho. E que a trincheira que se coloca, às vezes, entre governo e 1127 

a sociedade civil é absolutamente inexistente. Sugeriu que queria 1128 

colocar só esse aspecto para ser uma reflexão quando do 1129 

encaminhamento das propostas: De que maneira vamos realizar 1130 

esses encontros presenciais estaduais? O Sr. Nilton Aparecido 1131 

Bobato, representante do Livro, Leitura e Literatura, manifestou-1132 

se respondendo ao Conselheiro Grassi que quem havia gerado o 1133 

desconforto não teria sido a sociedade civil. Disse achar que houve 1134 

uma fala infeliz da ministra numa série de situações. Que a seu ver 1135 

essa era uma situação que não deveria estar ocorrendo, que deveria 1136 

ser entendido pela equipe do MinC que poderia haver uma grande 1137 

parceria na relação MinC e sociedade civil. E que essa discussão 1138 

teria que acontecer a qualquer momento. O Sr. Antonio Grassi, 1139 

representante do Ministério da Cultura, manifestou-se 1140 

concordando que deveria mesmo acontecer a reunião e que sem 1141 

dúvida aconteceria, mas que teria que ser feita em outro momento. O 1142 

Sr. Nilton Aparecido Bobato, representante do Livro, Leitura e 1143 

Literatura, ressaltou que quanto à votação do item 3, era pela 1144 

manutenção da proposta de redação da comissão. Disse achar que 1145 
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não estavam preparados ainda para substituir o presencial pelo 1146 

virtual. Que o presencial era mais importante no momento. Que por 1147 

este motivo defendia a manutenção da redação, na tentativa de se 1148 

somar o esforço, buscar todas as maneiras institucionais possíveis 1149 

para que o presencial acontecesse da melhor maneira possível. O 1150 

Sr. Antônio José Amaral Ferreira, representante de Culturas 1151 

Afro-Brasileiras, manifestou-se argumentando com relação à 1152 

questão da votação virtual e presencial, principalmente levando em 1153 

conta os zeladores, zeladoras de santo que só tinham oralidade e 1154 

com isso se tornaria difícil de só ser virtual. Comentou sobre o custo 1155 

amazônico que poderia resolver grandes problemas da região. Disse 1156 

concordar com a fala do Conselheiro Antonio com relação ao formato 1157 

do pleno. Disse não ter gostado do formato, onde ficou sociedade 1158 

civil de um lado e governo do outro. Finalizou dizendo concordar com 1159 

a manutenção do texto da comissão com relação ao item 3 e 1160 

solicitou aos conselheiros que, chegando aos seus estados, às suas 1161 

regiões fizessem de tudo para conseguir fazer um processo dos 1162 

substitutos e substitutas muito democrático e que o conselho fosse o 1163 

mais democrático possível. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro, 1164 

representante do Circo, manifestou-se dizendo que na sua área, 1165 

assim como em outras, o problema de virtual ou presencial era que 1166 

os dois ainda apresentavam problemas, mas que seria mais fácil 1167 

resolver os problemas na presencial do que na virtual. Ressaltou que 1168 

se fosse haver a Conferência Nacional, as Pré-Setoriais já teriam 1169 

acontecido e já teriam resolvido muito dos problemas que estavam 1170 

acontecendo no momento. Finalizou solicitando que se lembrassem 1171 

sempre de fazer as reuniões presenciais em lugares neutros. O Sr. 1172 

Galeno Amorim Júnior, representante do Ministério da Cultura, 1173 

manifestou-se dizendo que esse era o melhor momento para fazer 1174 

com que um maior número de pessoas participasse do processo de 1175 

construção do colegiado. Ressaltou que a seu ver se o processo 1176 

virtual fosse bem organizado com certeza traria um número grande 1177 

de pessoas para participar do processo de inscrição e votação. Citou 1178 

o exemplo da construção da Câmara Setorial do Livro que havia sido 1179 

feita em alguns lugares através de videoconferência e havia dado 1180 

muito certo. Informou ser Presidente da Biblioteca Nacional e que 1181 

teria conseguido implantar um sistema com muita segurança ao final 1182 
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do ano passado, num prazo de sessenta dias, para atender à 1183 

questão dos Editais Públicos. O Sr. Ignácio José Kornowski, 1184 

representante da Confederação Nacional de Municípios, 1185 

manifestou-se dizendo que gostaria de complementar algumas 1186 

citações feitas pelos Conselheiros Antônio e Nascimento. Informou 1187 

que a CNM é uma entidade apolítica, apoiando todas as boas 1188 

políticas de governo, inclusive o Plano Nacional de Cultura. Solicitou 1189 

à Representante do Fórum Estadual de Secretários de Cultura que 1190 

se engajasse na mobilização dos secretários municipais, por eles 1191 

serem importantes na efetivação do processo, principalmente nos 1192 

municípios com maiores dificuldades. O Sr. Marcos Olender, 1193 

representante de Patrimônio Material, disse entender a 1194 

preocupação da área do Circo e também de outros segmentos. Mas 1195 

que no momento, a seu ver, seria melhor o processo eletrônico para 1196 

uma participação maior da sociedade. Finalizou parabenizando o 1197 

Conselheiro Grassi por sua colocação e com isso ter conseguido 1198 

restabelecer o clima, a característica e a natureza do conselho. O Sr. 1199 

Francisco Simões de Oliveira Neto, rRepresentante de Inclusão 1200 

Social por Intermédio da Cultura, cumprimentou a todos. Defendeu 1201 

que, com relação ao processo, no seu entender da forma como 1202 

estava apresentado atenderia bem aos propósitos pretendidos, isto 1203 

é, fazendo os estaduais virtuais e o nacional presencial. O Sr. José 1204 

do Nascimento Júnior, representante do Ministério da Cultura, 1205 

manifestou-se dizendo que no tema havia uma questão técnica, uma 1206 

questão financeira e uma questão política. E diante dos problemas 1207 

que seriam do conhecimento de todos, a seu ver, como sugestão, 1208 

seria melhor fazer uma redação do item buscando mesclar as duas 1209 

formas. Que houvesse condições para a virtualidade nos casos que 1210 

couber e o presencial onde fosse mais viável. Finalizou dizendo que 1211 

fosse feita uma redação que ficasse aberta, dando margem às duas 1212 

formas. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante da 1213 

Dança, disse entender a colocação feita pelo Conselheiro 1214 

Nascimento, mas que a comissão, ao elaborar a proposta desse 1215 

item, pensou num todo, e isso com muita dificuldade de análise. Que 1216 

a sugestão do Nascimento de deixar as duas formas procedia, mas a 1217 

na redação teria que ficar muito clara essa possibilidade, a redação 1218 

teria que ser muito bem redigida. O Sr. Osvaldo Viégas, 1219 
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representante do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais,  1220 

manifestou-se dizendo que a sua proposta seria que a inscrição de 1221 

eleitores e candidatos, bem como a eleição de delegados, poderia 1222 

fazer uso de plataforma virtual. E o Estado é que tinha que definir a 1223 

melhor forma de realização do processo. O Sr. Antonio Grassi, 1224 

representante do Ministério da Cultura, manifestou-se informando 1225 

que na FUNARTE um dos grandes aprendizados teria sido a partir 1226 

dos microprojetos como do Semiárido, Amazônia Legal e Bacia do 1227 

Rio São Francisco, conseguindo-se ampliar a participação através de 1228 

inscrições virtuais, mas com o presencial também através das 1229 

oficinas. Ressaltou que o Conselheiro Osvaldo trouxe um dado novo. 1230 

Que se pudesse pensar em criar as possibilidades virtuais e, 1231 

também, nos estados que possam se organizar para fazer os seus 1232 

encontros, e o presencial também pudesse ser computado. Que a 1233 

seu ver a questão presencial, no ponto de vista da eleição nacional, 1234 

era incontestável, não se deveria abrir mão disso. Finalizou dizendo 1235 

se sentir preocupado com o prazo de três meses para fazer todo o 1236 

processo. A Sra. Maria das Dores Conceição Pereira do Prado, 1237 

representante dos Povos Indígenas, disse ser muito triste estar se 1238 

discutindo, ainda, a formação dos novos colegiados, a renovação 1239 

dos colegiados e a renovação do CNPC. A seu ver essa discussão já 1240 

deveria estar sendo feita, para que se pudesse já trabalhar as 1241 

possibilidades. Disse que o Conselheiro Nascimento também foi feliz 1242 

com as colocações, pensando nos contextos diversos não se 1243 

restringindo somente ao setor específico de profissão dele, mas se 1244 

preocupando com a condição da população nacional em regiões de 1245 

difícil acesso. Finalizou dizendo ser muito triste não se saber o que 1246 

fazer, agora, e não pensar na população minoria, no caso do seu 1247 

povo, que mais uma vez iria sair prejudicado dentro desse processo 1248 

de conferência e de fórum. O Sr. Américo Córdula, Secretário de 1249 

Políticas Culturais, Substituto, manifestou-se dizendo concordar 1250 

com a proposta do Conselheiro Osvaldo, mas que teria que se 1251 

entender que o estado teria que fazer, pelo menos, dezenove 1252 

encontros setoriais, que poderiam ser no mesmo dia e que eram 1253 

dezenove setores que o estado iria ter que se comprometer, 1254 

trazendo pessoas do interior se optar pelo modelo presencial. 1255 

Ressaltou ser favorável ao cadastramento e votação virtual e que 1256 
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havia condições disso ser feito. E para encerrar disse que o 1257 

ministério já havia realizado várias consultas públicas, com 1258 

segurança e teria condições de apresentar uma proposta dentro 1259 

desse prazo que é exíguo, para que a votação fosse feita dentro dos 1260 

estados, já com a plataforma de rede social onde as pessoas 1261 

possam apresentar as suas propostas e possam discutir.  A Sra. 1262 

Roseane da Conceição Costa Norat, representante de 1263 

Arquitetura e Urbanismo, manifestou-se dizendo que a eleição do 1264 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo teria sido feita pela internet. 1265 

Disse achar interessante o processo virtual para a proposta do item 1266 

3, mas que  ainda estava-se no momento de consolidar as 1267 

discussões nos diversos segmentos em relação à Política Nacional 1268 

de Cultura. Que a reunião presencial ainda era muito importante. A 1269 

Sra. Eloísa da Silva Galdino, representante do Fórum Nacional 1270 

de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, manifestou-se 1271 

dizendo que toda vez que participava das reuniões do Conselho 1272 

Nacional de Política de Cultural ficava sempre com algumas 1273 

interrogações, pela forma da abordagem das pessoas e pelo tom 1274 

com que elas se dirigiam à sua pessoa. Esclareceu ao plenário que 1275 

todos estavam do mesmo lado, mas, às vezes, um se encontrava no 1276 

papel de gestor, mas a defesa era mesma, a defesa da Cultura e da 1277 

Política de Cultura. Informou que o Fórum de Secretários, nesse 1278 

momento, estaria passando por uma situação de muita celebração. 1279 

Que a partir do dia seguinte estaria com dezessete estados com a 1280 

equipe de três técnicos, cada um no processo de treinamento 1281 

justamente para dar continuidade à implementação da Política 1282 

Nacional de Cultura e o fortalecimento da ideia do Sistema Nacional 1283 

de Cultura. Que gostava sempre de deixar registrado que Sergipe foi 1284 

o primeiro estado do Nordeste a aderir ao Sistema Nacional de 1285 

Cultura e a acreditar nesse modelo de Política de Cultura. Informou 1286 

que estaria sendo realizada uma Reunião Ordinária do Fórum, a 1287 

primeira do ano, no final de março, na cidade de Aracaju, capital do 1288 

Estado de Sergipe. E lá seria dada continuidade a esse trabalho e 1289 

levada a reflexão e o debate do CNPC. Informou que as Secretarias 1290 

de Estado, sobretudo, quando se pensa que dezessete delas já 1291 

aderiram ao Sistema Nacional de Cultura, são parceiras no modelo 1292 

de consolidação desse sistema, entendendo que a participação dos 1293 
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agentes de cultura é fundamental para a construção das Políticas 1294 

Públicas. Informou que o assunto iria ser discutido e debatido. 1295 

Informou não ser fácil pensar nos encontros presenciais com a 1296 

situação que as Secretarias de Cultura têm no Brasil. Disse achar 1297 

que se deveria pensar, sim, no modelo das duas soluções, mas 1298 

tendo o virtual como o elemento fundamental de mobilização. Tanto 1299 

daqueles que forem candidatos aos colegiados, aos fóruns, quanto 1300 

os próprios eleitores. Que isso era uma realidade que teria que se 1301 

colocar pensando na forma e no dia a dia dentro das Secretarias de 1302 

Cultura do país. A Sra. Patrícia Kunst Canetti, representante de 1303 

Arte Digital, manifestou-se dizendo que tinha receio de que a 1304 

questão híbrida acabasse se tornando só virtual e a seu ver isso 1305 

atrapalharia alguns segmentos mais do que os outros. Sugeriu que 1306 

fosse colocado no texto, se possível, a orientação para priorizar a 1307 

modalidade presencial no caso das etapas iniciais dos colegiados 1308 

que nunca haviam se reunido. O Sr. João Roberto Peixe, 1309 

Secretário-Geral do CNPC, manifestou-se dizendo que a 1310 

intervenção do Conselheiro Grassi tinha sido oportuna, amenizado o 1311 

clima na reunião. Também reforçou a colocação de que não seria 1312 

fácil encontrar uma solução num país com o tamanho do Brasil e 1313 

com a diversidade não somente cultural, mas econômica, social e a 1314 

questão geográfica. Continuando, disse ser favorável à construção 1315 

de uma alternativa híbrida. Ressaltou que a questão tecnológica não 1316 

era fácil, mas que devia se buscar.  Que se estivesse pensando em 1317 

construção do Sistema Nacional de Cultura, o CNPC teria um papel 1318 

central, porque é a instância que reúne as diversas áreas da Cultura 1319 

no campo da sociedade civil, mas também os três níveis da 1320 

Federação, do ponto de vista de governo, envolvendo vários 1321 

ministérios no plano federal, envolvendo a representação de dois 1322 

fóruns. E que, então, em uma questão como essa é fundamental ter 1323 

a participação dos municípios e dos estados. Que do ponto de vista 1324 

do Fórum Nacional Setorial, há o consenso de que esses fóruns 1325 

serão presenciais. Ressaltou que para a realização desse processo 1326 

seria necessária uma ação conjunta de municípios e estados. Para 1327 

concluir disse que gostaria de colocar o seguinte: que havia uma 1328 

fase anterior à votação, que seria a fase do cadastramento, e que 1329 

havia consenso que o cadastramento fosse virtual. Porque seria 1330 
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permitido o cadastramento dos eleitores e dos candidatos, 1331 

previamente, e, nesse caso, os meios virtuais e a internet serão 1332 

fundamentais para o debate das Políticas Setoriais de cada uma das 1333 

áreas. Que os candidatos devem apresentar, sim, as suas propostas, 1334 

como estava previsto, e devem ter um amplo debate virtual e 1335 

presencial onde for possível. Informou que não seria presencial só no 1336 

dia da eleição, da votação, que seria presencial, principalmente, 1337 

antes disso. Para que se tenha conhecimento e haja o debate sobre 1338 

as políticas, porque dentro desse processo o que estava em 1339 

discussão era a questão dos Planos Setoriais, ou seja, as diretrizes 1340 

dos Planos Setoriais das áreas que já têm Planos, mas que precisam 1341 

avançar nas metas. Defendeu que para uma boa parte dos diversos 1342 

segmentos que ainda não têm Planos Setoriais, esse processo deve 1343 

ser exatamente o momento de se discutir as diretrizes dos Planos de 1344 

cada área. Que no caso, então, seria preciso pensar no processo 1345 

como um todo. Que esse é um processo que deve ir se 1346 

consolidando, e que irá acontecer de dois em dois anos, com a 1347 

renovação dos colegiados e a recomposição do plenário do 1348 

conselho. Além disso, a cada quatro anos esse processo coincidirá 1349 

com o período da Conferência Nacional de Cultura. Finalizando, 1350 

disse que mesmo estando isso de maneira mais estável, vão surgir 1351 

novas tecnologias e formas e o que se espera é sempre estar 1352 

aperfeiçoando e avançando no processo. O Sr. Ignácio José 1353 

Kornowski, representante da Confederação Nacional de 1354 

Municípios, manifestou-se concordando com a fala do Secretário 1355 

João Roberto Peixe. Disse ser oportuna a intervenção do 1356 

Conselheiro Grassi para apaziguar a reunião. E que a seu ver depois 1357 

de todas as apresentações feitas e expostos os problemas com 1358 

relação ao item 3, a sua proposta é que fosse feita uma redação que 1359 

ficasse numa forma híbrida, um sistema híbrido para o momento que 1360 

já havia sido, inclusive, discutido na própria comissão. Ressaltou que 1361 

o plenário era soberano e poderia sugerir uma ideia alternativa que 1362 

fosse atendida no momento e futuramente fosse construída uma 1363 

proposta melhor. A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego e Silva, 1364 

representante da Associação Nacional dos Dirigentes das 1365 

Instituições Federais de Ensino Superior, manifestou-se 1366 

parabenizando o Conselheiro Grassi por suas colocações. Disse que 1367 



45 
 

queria deixar registrado o seu testemunho de quando falava sobre as 1368 

câmaras e os colegiados, sobre a gênese do CNPC. E que gostaria 1369 

de lembrar também do papel importantíssimo do Conselheiro Grassi, 1370 

da FUNARTE e do Secretário Vitor Ortiz na construção das câmaras. 1371 

Que havia sido um momento difícil, de tensões, mas que havia se 1372 

conseguido avançar de uma maneira belíssima. Finalizou dizendo 1373 

ser favorável à construção de uma forma híbrida. O Sr. Ivan Ferraro 1374 

Filho, representante da Música Popular, manifestou-se dizendo 1375 

concordar com a posição do Conselheiro Grassi, mas que gostaria 1376 

de lembrar como havia sido difícil o processo da última eleição. Que 1377 

o que havia ficado bem claro é que o esforço precisava ser conjunto. 1378 

E que não existia a menor possibilidade de se atingir o maior número 1379 

de municípios, o maior número de agentes no Brasil como um todo, 1380 

sem ser junto à sociedade civil, Governo do Estado, Governos 1381 

Municipais, FUNARTE e todas as vinculadas. Lembrou que para 1382 

fazer as eleições presenciais foi preciso se juntar com as instituições, 1383 

com os grupos e os fóruns locais, os fóruns de linguagem de cada 1384 

município e de cada estado. E que se os esforços forem conjuntos 1385 

seria possível conseguir as reuniões presenciais. Ressaltou que o 1386 

processo via internet era um relacionamento e não uma mobilização. 1387 

Que só na presencial é que se conseguiria a mobilização. Então, que 1388 

todos se esforçassem para realizar as reuniões presenciais e onde 1389 

não pudesse, que houvesse as virtuais. O Sr. Antonio Grassi, 1390 

representante do Ministério da Cultura, manifestou-se dizendo ter 1391 

achado a proposta do Conselheiro Osvaldo muito importante. Que, 1392 

portanto, achava que se deveria tentar trabalhar na ideia de que os 1393 

encontros estaduais pudessem ser feitos numa composição entre a 1394 

participação virtual e nos estados, onde fosse possível a organização 1395 

por parte das secretarias estaduais e municipais, seriam feitos os 1396 

encontros presenciais. Que a FUNARTE assumiria o seu papel, as 1397 

suas responsabilidades com relação aos colegiados de sua 1398 

responsabilidade, assessorando e participando de maneira efetiva. 1399 

Finalizou dizendo que a Conselheira Dulce havia lembrado bem das 1400 

videoconferências, pois isso seria um dado a ser somado nessa 1401 

questão das reuniões. A Sra. Maria Alice Viveiros de Castro, 1402 

representante do Circo, manifestou-se dizendo que o problema não 1403 

era buscar um número enorme de pessoas, mas, sim, como chegar 1404 
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às pessoas certas. O Sr. Antonio Grassi, representante do 1405 

Ministério da Cultura, ressaltou que esse era um detalhe 1406 

importante. Lembrou o fato das reuniões dos colegiados setoriais 1407 

não estarem se achando contempladas nas reuniões. E que por 1408 

esses problemas já diagnosticados, o trabalho de ir a campo no 1409 

momento era muito importante. O Sr. Washington da Silva 1410 

Queiroz, representante de Patrimônio Imaterial, iniciou dizendo 1411 

ser favorável em haver uma proposta híbrida, mas que fosse levado 1412 

em consideração o que havia sido dito pela Conselheira Patrícia, no 1413 

sentido de que os colegiados que ainda não tiveram essa 1414 

possibilidade, que fosse analisado com o devido cuidado, para que 1415 

os que nunca se reuniram tivessem a possibilidade de encontro 1416 

presencial, a prioridade do encontro presencial. O Sr. João Roberto 1417 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC, informou que a proposta da 1418 

comissão seria: Que a inscrição de eleitores e candidatos poderá ser 1419 

em plataforma virtual, mas a eleição dos delegados nos estados para 1420 

o próximo mandato deverá ser presencial, ficando a proposta de 1421 

eleição eletrônica para o mandato posterior. A proposta que o 1422 

Conselheiro Osvaldo encaminhou à Mesa dizia o seguinte: A 1423 

inscrição de eleitores e candidatos deverá buscar a maior 1424 

representatividade possível e poderá fazer uso da plataforma virtual, 1425 

inclusive, para a eleição dos delegados. O Sr. Juscelino Alves de 1426 

Oliveira (Du Oliveira), representante da Música Erudita, 1427 

manifestou-se dizendo que gostaria de incluir um item na proposta 1428 

do Conselheiro Osvaldo e gostaria de saber se ele consentiria à 1429 

inclusão, que seria a seguinte: Que o fundamental seja o presencial. 1430 

O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, sugeriu que 1431 

constasse na proposta da comissão: A inscrição de candidatos e 1432 

eleitores deverá ser virtual. Isso porque havia a necessidade de um 1433 

cadastro nacional, porque no dia só iria votar presencialmente quem 1434 

estivesse inscrito. Em seguida solicitou que fosse colocada na tela a 1435 

redação do Conselheiro Osvaldo: A inscrição de eleitores e de 1436 

candidatos deverá ser em plataforma virtual e a eleição dos 1437 

delegados dos estados deverá ser presencial ou virtual. A Sra. Maria 1438 

Alice Viveiros de Castro, representante do Circo, manifestou-se 1439 

dizendo que o que estaria faltando para examinar os casos omissos, 1440 

fazer checagem se em algum território as pessoas não se 1441 



47 
 

inscreveram e casos semelhantes, seria a criação de um Comitê 1442 

Eleitoral. O Sr. Antonio Grassi, representante do Ministério da 1443 

Cultura, manifestou-se dizendo que teria que ser detalhado o 1444 

funcionamento desse comitê eleitoral e enfatizar que é virtual. E 1445 

ressaltou que a discussão do item em questão precisaria da 1446 

aprovação da criação do comitê eleitoral. A Sra. Márcia Helena 1447 

Gonçalves Rollemberg, representante do Ministério da Cultura, 1448 

ressaltou que o papel de uma Comissão Eleitoral não era o de 1449 

aprovar ou não se a reunião será presencial ou virtual. O Sr. 1450 

Osvaldo Viégas, representante do Fórum Nacional dos 1451 

Conselhos Estaduais, manifestou-se dizendo que para facilitar o 1452 

processo de votação, ele e o Conselheiro Chico iriam fundir as suas 1453 

propostas. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, 1454 

esclareceu que as fusões já haviam sido feitas e que estava aberta a 1455 

votação. Colocadas as propostas em votação, a proposta dois foi 1456 

aprovada com vinte e três votos favoráveis, nenhum contra e quatro 1457 

abstenções, com o texto: “O Processo Eleitoral, que deverá buscar 1458 

maior representatividade possível à eleição de eleitores e candidatos 1459 

a delegados dos estados e Distrito Federal, ao Fórum Setorial 1460 

Nacional, será em plataforma virtual. A eleição dos delegados será 1461 

preferencialmente presencial, podendo ser virtual.” Em seguida 1462 

passou ao item 4 do documento e sugeriu que ele fosse votado ao 1463 

final, depois de definido todo o processo. Esclareceu que a proposta 1464 

da SAV e do IBRAM já havia sido votada no item 2. Continuando, 1465 

passou para a terceira coluna do documento, Documentação 1466 

Comprobatória para Cadastro de Eleitor e solicitou que a Relatora 1467 

Rosa fizesse a leitura da proposta da comissão. A Sra. Rosa Maria 1468 

Leonardo Coimbra, representante da Dança, atendendo à 1469 

solicitação do Secretário, passou a relatar a proposta: Cada cidadão 1470 

poderá se inscrever como eleitor em apenas um segmento com as 1471 

seguintes condicionantes (controle do CPC). 1) Mínimo de 18 anos 1472 

de idade. Já foi aprovado. 2) Ficha cadastral preenchida 1473 

(disponibilizada em plataforma virtual do MinC). A proposta da 1474 

comissão: Ficha cadastral em plataforma virtual. A CT SNC 1475 

manifestou sua preocupação quanto às dificuldades existentes na 1476 

plataforma SALIC-WEB,  que não deve ser utilizada neste caso. 1477 

Deverá ser simplificado o preenchimento dos formulários e as 1478 
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inscrições possibilitadas também nas Superintendências do IPHAN. 1479 

Neste caso, as superintendências devem disponibilizar seus 1480 

equipamentos de informática em suas sedes, para possibilitar a 1481 

inscrição. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, 1482 

manifestou-se dizendo que iria se trabalhar para ter uma plataforma 1483 

diferente, mas não poderia haver o descarte do SALIC-WEB, porque 1484 

caso não se conseguisse outra plataforma, o SALIC-WEB teria que 1485 

ser usado. Solicitou que fosse feita uma ressalva para não descartar 1486 

o SALIC-WEB. Que outra questão seria a de ampliar o processo com 1487 

a maior participação possível, utilizando IPHAN, Ministério da 1488 

Cultura, Secretarias Estaduais e Municipais e outros órgãos que 1489 

pudessem contribuir. A Sra. Patrícia Kunst Canetti, representante 1490 

de Arte Digital, sugeriu que fosse acrescentado na redação do texto 1491 

que caso o site caísse, por o servidor não agüentar o acesso, que o 1492 

ministério repusesse o tempo perdido e anunciasse também o novo 1493 

tempo, porque caso contrário poderia haver problemas. A Sra. Rosa 1494 

Maria Leonardo Coimbra, representante da Dança, informou que 1495 

a posição da comissão seria o oposto, seria para não se utilizar a 1496 

plataforma SALIC-WEB. Que a comissão havia tomado essa posição 1497 

depois de ter recebido inúmeras reclamações com relação ao SALIC-1498 

WEB. O Sr. João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, 1499 

informou que havia tido uma reunião com a DGI, diretoria 1500 

responsável pela tecnologia do ministério e foi informado que a 1501 

plataforma SALIC-WEB seria a única disponível no ministério para 1502 

esse tipo de cadastro. A Sra. Márcia Helena Gonçalves 1503 

Rollemberg, representante do Ministério da Cultura, manifestou-1504 

se esclarecendo à Conselheira Rosa que realmente a plataforma 1505 

SALIC-WEB apresentava problemas, mas que seria imprudente 1506 

excluí-la da proposta. Que concordava com a busca de uma 1507 

plataforma mais amigável, mas sem excluir o SALIC-WEB. O Sr. 1508 

João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, colocou as 1509 

propostas em votação e sugeriu que fosse incluído nas duas a 1510 

solicitação da Conselheira Patrícia. Feita a votação, a primeira 1511 

proposta foi aprovada com 14 votos favoráveis, 11 contra e duas 1512 

abstenções. Em seguida solicitou que a Relatora Rosa continuasse a 1513 

leitura do documento. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, 1514 

representante da Dança, passou a relatar o item 3) RG e CPF. A 1515 
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proposta da comissão: Apenas o número do RG e CPF bastam. Não 1516 

exigir documentos escaneados na inscrição. O Sr. João Roberto 1517 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC, colocou em votação e a proposta 1518 

foi aprovada por unanimidade. . A Sra. Rosa Maria Leonardo 1519 

Coimbra, representante da Dança, passou a relatar o item 4) 1520 

Comprovante residencial. Proposta da Comissão: Retirar 1521 

obrigatoriedade de comprovação de endereço e incluir a citação 1522 

obrigatória do mesmo, tomando por base que o CPF bloqueará a 1523 

inscrição em outro segmento e outro endereço. A Sra. Maria Alice 1524 

Viveiros de Castro, representante do Circo, solicitou a 1525 

possibilidade de se colocar “endereço para contato” para contemplar 1526 

a Área do Circo, pelo mesmo ser itinerante. A Sra. Rosa Maria 1527 

Leonardo Coimbra, representante da Dança, perguntou à 1528 

Conselheira Alice se seria possível, em vez de colocar endereço 1529 

residencial colocar apenas endereço. O Sr. Ignácio José 1530 

Kornowski, representante da Confederação Nacional de 1531 

Municípios, manifestou-se sugerindo que fosse colocado “endereço 1532 

de votação”. Em seguida perguntou à Conselheira Alice se isso 1533 

contemplaria a Área de Circo. A Sra. Maria Alice Viveiros de 1534 

Castro, representante do Circo, respondeu-lhe que sim, que 1535 

poderia ser alguma coisa nesse sentido. Em seguida perguntou ao 1536 

Secretário João Roberto Peixe se iria haver algum manual, um anexo 1537 

acompanhando o documento. O Sr. João Roberto Peixe, 1538 

Secretário-Geral do CNPC, respondeu-lhe que sim, que iria haver 1539 

uma orientação. A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, 1540 

representante da Dança, sugeriu que fosse colocado, então, Opção 1541 

Estadual e teve a concordância da Conselheira Alice. O Sr. Ignácio 1542 

José Kornowski, representante da Confederação Nacional de 1543 

Municípios, manifestou-se dizendo que gostaria de colocar em 1544 

discussão a questão do risco de multiplicação do CPF. O Sr. João 1545 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, respondeu que esse 1546 

problema da segurança era de responsabilidade da plataforma do 1547 

sistema. A Sra. Patrícia Kunst Canetti, representante de Arte 1548 

Digital, disse que gostaria de deixar registrado que esse tipo de 1549 

problema da multiplicação era comum acontecer e que se deveria 1550 

tomar muito cuidado. A Sra. Márcia Helena Gonçalves 1551 

Rollemberg, representante do Ministério da Cultura, sugeriu que 1552 
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se desse ampla publicidade aos dados, que a informação do Colégio 1553 

Eleitoral fosse pública, aberta. E que no próprio formulário já se 1554 

calculasse um espaço para justificativas se necessário fosse. A Sra. 1555 

Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante da Dança, 1556 

manifestou-se fazendo a leitura de como teria ficado a redação da 1557 

proposta: “...citação obrigatória de: estado, endereço ou contato”. 1558 

Com essa redação, a proposta foi aprovada. Continuando, a 1559 

Conselheira Rosa passou a relatar o item 5) Currículo comprovando 1560 

atuação de 3 anos no setor ou Diploma Profissional ou Registro 1561 

Profissional no Ministério do Trabalho (DRT) ou participação em 1562 

Entidade representativa da área ou segmento. O Sr. Marcos 1563 

Olender, representante de Patrimônio Material, manifestou-se 1564 

dizendo que iria apresentar uma consideração de autoria do 1565 

Conselheiro Nilton, que havia lhe pedido para apresentar, que seria 1566 

em relação ao prazo. Que o conselheiro achava três anos muito 1567 

tempo e que a sua proposta seria de um ano. O Sr. João Roberto 1568 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC, colocou em votação a proposta 1569 

do Conselheiro Nilton, do prazo de um ano de experiência e a 1570 

proposta da comissão com prazo de três anos de experiência. Com a 1571 

votação terminada, a proposta da comissão com o prazo de três 1572 

anos foi aprovada com dezenove votos a favor e uma abstenção. Em 1573 

seguida, pediu que a Conselheira Rosa continuasse a relatoria. A 1574 

Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra, representante da Dança, 1575 

sugeriu que na questão que havia sido votada se fizesse uma troca 1576 

da palavra “entidade” para entidades representativas da área. Em 1577 

não havendo discordância, foi aprovada a troca sugerida. Em 1578 

seguida, passou a relatar o item 6) Declaração de conhecimento do 1579 

Plano Nacional de Cultura. Em não havendo destaque, a proposta foi 1580 

aprovada. Continuando, passou a relatar o item 7) A mesma coisa 1581 

também como opção de afirmação do próprio formulário, a 1582 

declaração de veracidade das informações. Não havendo 1583 

discordância, a proposta do item 7 foi aprovada. Continuando, fez a 1584 

relatoria do item 8) Descrição de vínculo empregatício ou atuação 1585 

profissional autônoma, declarando não ser detentor de cargos 1586 

comissionados em órgãos públicos de qualquer área, em qualquer 1587 

esfera de governo (municipal, estadual, distrital ou federal). Informou 1588 

que esse item teria que ser adequado àquele que já havia sido 1589 
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mudado na primeira votação pela manhã. O Sr. João Roberto 1590 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC, sugeriu que fosse invertido, de 1591 

forma que o item 7 passasse a ser o item 8 e o item 8 passasse a ser 1592 

o item 7. Ressaltou que teria que ser invertido porque a declaração 1593 

de veracidade deveria vir por último. Em seguida o Secretário 1594 

informou que já havia chegado ao limite da reunião, 19h30, e que 1595 

daria continuidade no dia seguinte, às 9h, começando por 1596 

Documentação Comprobatória para Cadastro de Candidato. O Sr. 1597 

Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira), representante de 1598 

Música Erudita, manifestou-se perguntando ao Secretário João 1599 

Roberto Peixe se já havia sido marcada a reunião com a equipe do 1600 

MinC, que havia sido solicitada pelos conselheiros. O Sr. João 1601 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, informou que não 1602 

poderia dar essa informação. O Sr. José Nascimento Júnior, 1603 

representante do Ministério da Cultura, sugeriu que o Secretário 1604 

João Roberto Peixe entrasse em contato com o Secretário-1605 

Executivo, se informasse sobre o assunto e na reunião do dia 1606 

seguinte, pela manhã, desse a resposta aos conselheiros. O Sr. 1607 

João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, deu por 1608 

encerrada a reunião e solicitou que todos estivessem presentes no 1609 

dia seguinte às 9h.   No segundo dia da 6ª Reunião Extraordinária do 1610 

CNPC, contou com as presenças: do Senhor Secretário-Executivo do 1611 

Ministério da Cultura, Vitor Ortiz; do Senhor Secretário-Geral do 1612 

Conselho Nacional de Política Cultural, José Roberto Peixe; do 1613 

Senhor Gustavo Bertucci, Consultoria Jurídica do Ministério da 1614 

Cultura, da Coordenadora - Geral do CNPC, Maria Helena Costa 1615 

Signorelli. As senhoras e senhores membros do Plenário do CNPC: 1616 

Alcione Alvarenga Pinheiro, Representante da Frente Nacional de 1617 

Prefeitos; Antonio Grassi, Presidente da Fundação Nacional de 1618 

Artes; Cléo Alves Pinto de Oliveira, Representante do Ministério das 1619 

Cidades; Devair Antônio Fiorotti, Representante de Museus; Dulce 1620 

Tâmara da Rocha Lamego e Silva, Representante da Associação 1621 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 1622 

Superior; Eloísa da Silva Galdino, Representante do Fórum Nacional 1623 

de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura; Danilo dos Santos 1624 

de Miranda, Representante do Sistema S; Francisco Simões de 1625 

Oliveira Neto, Representante da Inclusão Social por Intermédio da 1626 
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Cultura; Freddy Van Camp, Representante de Design; Helóisa Esser 1627 

dos Reis, Representante dos Arquivos; Ivan Ferraro Filho, 1628 

Representante da Música Popular; João do Nascimento Júnior, 1629 

Representante do Ministério da Cultura; Juscelino Alves de Oliveira 1630 

(Du Oliveira), Representante de Música Erudita; Luiz Alberto Brizola 1631 

Cassol, Representante do Audiovisual; Maria Alice Viveiros de 1632 

Castro, Representante do Circo; Maria das Dores Conceição Pereira 1633 

do Prado, Representante dos Povos Indígenas; Maria Zaira Turchi, 1634 

Representante de Entidades de Pesquisa; Nilton Aparecido Bobato, 1635 

Representante do Livro, Leitura e Literatura; Osvaldo Viégas, 1636 

Representante do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais; Patrícia 1637 

Kunst Canetti, Representante de Arte Digital; Renato da Silva Moura, 1638 

Representante do Artesanato; Ronaldo Moreira Fraga, 1639 

Representante da Moda; Rosa Maria Leonardo Coimbra, 1640 

Representante da Dança; Virgínia Lúcia da Fonseca Menezes, 1641 

Representante do Teatro; Washington da Silva Queiroz, 1642 

Representante do Patrimônio Imaterial; Galeno Amorim Júnior, 1643 

Representante do Ministério da Cultura; Márcia Helena Gonçalves 1644 

Rollemberg, Representante do Ministério da Cultura; Victorino 1645 

Coutinho Chermont de Miranda, Representante do Instituto Histórico 1646 

e Geográfico Brasileiro; Diógenes Chaves Gomes, Representante de 1647 

Artes Visuais; Leilane Daisy Almeida de Oliveira, Representante do 1648 

Ministério do Trabalho e Emprego; Roseane da Conceição Costa 1649 

Norat, Representante de Arquitetura e Urbanismo; Antônio José 1650 

Amaral Ferreira, Representante das Culturas Afro-Brasileiras; Fábio 1651 

de Sá Cesnik, Representante da Associação Nacional de Entidades 1652 

Culturais; Ignácio José Kornowski, Representante da Confederação 1653 

Nacional dos Municípios e Presidente da Comissão Temática do 1654 

Conselho Nacional de Política Cultural; Marcos Olender, 1655 

Representante do Patrimônio Material; Aldenir Paraguassú, 1656 

Representante do Ministério do Meio Ambiente; Cláudia Leitão, 1657 

Representante do Ministério da Cultura; Virgínia Menezes e Márcio 1658 

Silveira dos Santos, Representantes do Teatro; Senhor Ildeu de 1659 

Castro Moreira, Representante do Ministério de Ciência, Tecnologia 1660 

e Inovação. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 1661 

CNPC e Presidente da Mesa iniciou os trabalhos com a discussão 1662 

da terceira coluna do documento com o título Documentação 1663 
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Comprobatória para Cadastro de Candidato, colocando em votação o 1664 

item 1 da proposta da comissão, Currículo detalhado com 1665 

comprovada atuação nos últimos 5 anos e Portfólio (Opcional) e a 1666 

proposta exclusão do portfólio. Colocada em votação a proposta da 1667 

comissão: portfólio opcional, foi aprovada com 23 votos favoráveis, 1668 

11 votos contrários e nenhuma abstenção. Em seguida passou ao 1669 

item 2 solicitando a Conselheira Rosa que fizesse a leitura.  2) 1670 

Cartas de apoio de entidades do Setor (Mínimo de uma carta de 1671 

apoio) – Uma mesma entidade emitir no máximo 3 cartas de apoio; 1672 

ou, subscrição da candidatura por no mínimo 10 eleitores que 1673 

venham a ser homologados. Em seguida a conselheira ressaltou que 1674 

gostaria de fazer uma proposta de encaminhamento devido a 1675 

divergências que estariam surgindo em torno de quantas pessoas 1676 

teriam direito a destaque, a se manifestarem. A sua sugestão era de 1677 

que não se restringisse o número de pessoas a se manifestarem, 1678 

mas que fosse reduzido o tempo de 3 minutos para 2 minutos. E que 1679 

todos procurassem utilizar menos tempo, para que se pudesse 1680 

avançar. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 1681 

CNPC e Presidente da Mesa colocou em votação o 1682 

encaminhamento da Relatora Rosa e o mesmo foi aprovado pelo 1683 

plenário. Em seguida foram feitos pedidos de destaque para o item 2, 1684 

pelos Conselheiros (as) Nilton, Washington, Roseane, Patrícia, 1685 

Antônio, Alice, Antonio Grassi e Osvaldo. O Senhor Nilton 1686 

Aparecido Bobato, Representante do Livro, Leitura e Literatura 1687 

manifestou-se dizendo estar triste por esse tipo de colocação do item 1688 

2 e que a seu ver seria até uma arrogância por parte do CNPC fazer 1689 

esse tipo de solicitação. O Senhor Washington da Silva Queiroz, 1690 

Representante do Patrimônio Imaterial sugeriu que fosse apenas 1691 

uma carta de apoio e que fosse substituída a palavra “entidade” por 1692 

“comunidade”. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 1693 

CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que para 1694 

esclarecimento sobre o que o Conselheiro Washington havia 1695 

colocado, não era exigido três cartas de apoio e sim uma carta de 1696 

apoio. Mas que a entidade só poderia dar três cartas de apoio. A 1697 

Senhora Roseane da Conceição Costa Norat, Representante de 1698 

Arquitetura e Urbanismo manifestou-se concordando com a fala do 1699 

Conselheiro Nilton. Disse não entender como é que seria o processo 1700 
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de escolha que a entidade adotaria para dar as três cartas de apoio. 1701 

Ressaltou não saber como colocar o critério previsto no item 2. Sua 1702 

sugestão é que o critério fosse retirado. A Senhora Patrícia Kunst 1703 

Canetti, Representante de Arte Digital manifestou-se dizendo que 1704 

se juntava aos colegas e disse achar que o item estaria meio 1705 

complicado, todo ele. Disse ser da área, mas que não saberia como 1706 

resolver o assunto. Finalizou dizendo ser uma questão complicada. 1707 

Questionou também quem definiria quais seriam as entidades. 1708 

Esclareceu que na sua área não poderia haver essa liberação de 1709 

cartas, por não existir muitas entidades, e as existentes seriam 1710 

nacionais e teriam que dar apoio a todas as regiões, que a seu ver 1711 

esse limite de carta não fazia o menor sentido. Disse já ter 1712 

acontecido problemas com as entidades, anteriormente, porque uma 1713 

dizia que iria dar para fulano e não para sicrano. E finalizou 1714 

perguntando a comissão como é que se resolveria a subscrição on 1715 

line com dez eleitores. A Senhora Maria Alice Viveiros de Castro, 1716 

Representante do Circo disse ter mudado de opinião ouvindo as 1717 

falas dos colegas, especialmente a fala da Conselheira Patrícia. 1718 

Ressaltou que, no caso, se criaria um problema com os dez 1719 

eleitores, que iriam corroborar com a inscrição do candidato, teriam 1720 

que já ser homologados, ser aceita a inscrição deles para depois o 1721 

candidato fazer. Fez mais algumas observações com relação ao item 1722 

e disse ser favorável a supressão do item. O Senhor Antonio 1723 

Grassi, Representante do Ministério da Cultura disse não 1724 

concordar com a fala do Conselheiro Nilton porque o que estaria se 1725 

estabelecendo para o Colégio Eleitoral seriam requisitos eleitorais, 1726 

critérios eleitorais. Que no caso de não se aceitar esse item teria que 1727 

não ter aceitado, também, a questão da reunião do dia anterior 1728 

referente a cargos comissionados e públicos. Ressaltou que também 1729 

era um critério para que a Comissão Eleitoral pudesse conduzir o 1730 

processo. E que com relação ao critério da seleção das entidades 1731 

que o Conselheiro Danilo havia levantado é a pergunta que deveria 1732 

se tentar responder para equacionar a questão. O Senhor Osvaldo 1733 

Viégas, Representante do Fórum Nacional dos Conselheiros 1734 

Estaduais manifestou-se dizendo se lembrar de outros momentos 1735 

em haviam discutido regulamentações e sempre o que ficaria 1736 

faltando seria pensar na arquitetura global. Que se ficava discutindo 1737 
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pedaço por pedaço sem a visão do conjunto. Sugeriu aos 1738 

conselheiros que se desburocratizasse que, inclusive, havia uma 1739 

proposta, no dia anterior, simples. Finalizou se mostrando 1740 

desfavorável ao item. O Senhor Vitor Ortiz, Secretário-Executivo 1741 

do Ministério da Cultura e Presidente da Mesa informou que iria 1742 

se retirar, que estaria de volta na parte da tarde. Justificou a 1743 

ausência da Conselheira Ana Paula, que estaria no Rio de Janeiro 1744 

num evento muito especial para o Audiovisual, e estaria 1745 

representando o ministério. Justificou também a ausência do 1746 

Conselheiro Henilton e do Senhor Cláudio Péret, estariam numa 1747 

reunião em São Paulo, tratando da Fundação Bienal, São Paulo. 1748 

Informou que o Senhor Gustavo Bertucci, da Consultoria Jurídica, 1749 

estaria substituindo o Senhor Cláudio Péret. Finalizou se 1750 

desculpando e dizendo que estaria de volta na parte da tarde. O 1751 

Senhor Nilton Aparecido Bobato, Representante do Livro, 1752 

Leitura e Literatura manifestou-se solicitando ao Senhor Vitor Ortiz 1753 

informações sobre o horário, local da reunião que havia ficado de ser 1754 

marcada. O Senhor Vitor Ortiz, Secretário-Executivo do 1755 

Ministério da Cultura e Presidente da Mesa informou que o 1756 

assunto não era da reunião e que estaria de volta à tarde e estaria á 1757 

disposição. O Senhor Washington da Silva Queiroz, 1758 

Representante do Patrimônio Imaterial, disse não se sentir 1759 

contemplado com as informações que o Secretário Vitor Ortiz teria 1760 

acabado de dar, com relação à reunião. O Senhor Juscelino Alves 1761 

de Oliveira (Du Oliveira), Representante da Música Erudita 1762 

manifestou-se dizendo que o Secretário Ortiz estaria propondo que 1763 

se reunissem com ele na parte da tarde, mas é para deixar o 1764 

trabalho continuar e depois eleger um grupo de pessoas para discutir 1765 

o assunto. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 1766 

CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que todos se 1767 

encontravam numa reunião extraordinária, com pauta definida e que 1768 

essas outras questões deveriam ser tratadas fora da reunião. O 1769 

Senhor Nilton Aparecido Bobato, Representante do Livro, 1770 

Leitura e Literatura manifestou-se dizendo que o secretário poderia 1771 

ter respondido da mesma forma e teria evitado qualquer tipo de 1772 

problema. Disse não ter entendido o problema em dar uma resposta. 1773 

O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 1774 
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Presidente da Mesa sugeriu que se desse continuidade a reunião. 1775 

Em seguida passou a palavra a Conselheira Rosa que havia 1776 

solicitado para fazer um esclarecimento. A Senhora Rosa Maria 1777 

Leonardo Coimbra, Relatora Substituta da Comissão e 1778 

Representante da Dança manifestou-se dizendo que a comissão 1779 

havia feito à proposta, mas como havia dito a Conselheira Roseane 1780 

“nada melhor do que escutar.” Informou que na reunião da comissão 1781 

todos haviam ficado muito confusos com relação à proposta. 1782 

Ressaltou que a sua declaração de voto iria acompanhar não o relato 1783 

da comissão da qual fazia parte e que, inclusive, já havia consultado 1784 

os demais membros da comissão para saber se seria consenso à 1785 

comissão retirar a proposta e aí ir de encontro á proposta do 1786 

Conselheiro Nilton que seria a de suprimir. Mas como seria 1787 

necessário haver o consenso para a retirada da proposta, e o 1788 

Secretário João Roberto Peixe entende que deveria permanecer 1789 

essa proposta, então, que gostaria de declarar que apesar da 1790 

proposta ser da comissão, a sua plenária ser soberana, o seu voto 1791 

seria supressão da proposta. O Senhor João Roberto Peixe, 1792 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se 1793 

dizendo que como havia sido colocado gostaria de esclarecer o 1794 

porquê de o seu voto ser contrário à proposta. Informou que a 1795 

intenção do item não era para burocratizar, nem de criar dificuldades. 1796 

Mas seria a qualificar, dar legitimidade aos conselheiros e aos entes 1797 

do colegiado. E com isso os candidatos não iram ser candidatos de 1798 

si mesmo. Eles teriam que ter o respaldo de uma entidade, dizendo 1799 

que atuava no campo profissional e com isso ampliar e não limitar. 1800 

Que a entidade é quem iria decidir a quem endossar como 1801 

candidato. Ressaltou que isso era para ter um critério de qualificar, 1802 

de dar um respaldo e de valorizar as entidades da sociedade civil 1803 

que teria uma ação coletiva e social. E que a questão que o 1804 

Conselheiro Danilo levantou teria que se ver porque teria que se ter 1805 

critérios de avaliação dos eleitores, que teria que Avaliar a 1806 

documentação, então, que isso teria que ser um critério das 1807 

entidades na questão dos editais, que poderia endossar e isso para 1808 

evitar ter entidades fantasmas, coisas do tipo, por isso que teria que 1809 

haver um critério e ter o mínimo de burocratização. Finalizou dizendo 1810 

que havia um detalhe que seria: se o processo normal seria ter todos 1811 
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os eleitores homologados e aí pegar todos os atores. Mas ressaltou 1812 

que o tempo era curto, do cronograma. E essa é que seria a situação 1813 

normal. Ressaltou dizendo que era uma coisa simples, que a 1814 

plenária iria ver mais a frente. O Senhor Ignácio José Kornowski, 1815 

Presidente da Comissão Temática e Representante da 1816 

Confederação Nacional de Municípios manifestou-se dizendo que 1817 

após todas as colocações que haviam sido feitas a respeito do Item 2 1818 

o seu voto seria neutro, não pelo o que já tinha colocado enquanto 1819 

presidente da comissão, mas que havia complicado, por isso seria 1820 

neutro. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC 1821 

e Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que acatando a 1822 

proposta da Conselheira Patrícia, gostaria de propor que fosse 1823 

retirado o limite de três por entidade. Que no caso se aprovaria a 1824 

proposta, mas sem o limite de três atores por cada entidade. Que a 1825 

entidade poderia apoiar mais de três candidatos, mas o critério seria 1826 

da própria entidade na indicação do nome do candidato. A Senhora 1827 

Patrícia Kunst Canetti, Representante de Arte Digital manifestou-1828 

se questionando que havia a questão também de definir quais seriam 1829 

as entidades. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 1830 

CNPC e Presidente da Mesa informou que no caso haveria a 1831 

comissão de cada área para avaliar os eleitores e candidatos. E que 1832 

aí haveria um prazo para as entidades que irão apoiar os candidatos 1833 

se apresentarem. A Senhora Patrícia Kunst Canetti, 1834 

Representante de Arte Digital informou que, talvez, estaria se 1835 

confundindo as coisas. Que a votação, primeiro, teria que ser para 1836 

saber qual seria a comissão. Que dependendo da comissão poderia 1837 

tirar o líder. O Senhor Osvaldo Viégas, Representante do Fórum 1838 

Nacional dos Conselheiros Estaduais manifestou-se que gostaria 1839 

de ver se poderia ajudar. Falou que como teria uma comissão depois 1840 

da abertura, então, que se deixasse uma orientação ampla que, no 1841 

caso, gostaria de fazer uma proposta de redação a seguir: A 1842 

candidatura deverá ser endossada, olha, não sei o termo que se 1843 

coloca, por uma ou mais entidades e/ou por no mínimo dez eleitores. 1844 

O Senhor Washington da Silva Queiroz, Representante do 1845 

Patrimônio Imaterial manifestou-se perguntando ao Conselheiro se 1846 

haveria algum problema de acrescentar na redação da proposta 1847 

após a palavra “...entidades..” colocasse 1848 
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“...entidades/comunidades.... .” O Senhor João Roberto Peixe, 1849 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa informou que se 1850 

sentia contemplado com a proposta do Conselheiro Osvaldo. A 1851 

Senhora Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC 1852 

manifestou perguntando se a proposta nº 1 seria a da comissão, a 1853 

proposta dois seria a de suprimir o item, a proposta três seria inserir 1854 

a palavra “.../comunidade...” depois da palavra entidade, na proposta 1855 

da comissão. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 1856 

CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que pelo o que 1857 

Danilo havia colocado como é se  iria...  A comunidade seria 1858 

contemplada com dez inscrições. O Senhor Nilton Aparecido 1859 

Bobato, Representante do Livro, Leitura e Literatura manifestou-1860 

se dizendo que se juntasse a proposta um e a proposta dois, e a 1861 

proposta dois você suprimir, nesse caso, havia acabado a discussão. 1862 

O Senhor Washington da Silva Queiroz, Representante do 1863 

Patrimônio Imaterial eu vou tirar a minha proposta e ficar com a 1864 

proposta nº 2. Eu queria colocar: “Cartas de apoio de uma ou mais 1865 

entidade do setor e/ou a sub inscrição da candidatura por, no 1866 

mínimo, dez eleitores. Ressaltou que desta forma tiraria a questão do 1867 

homologado. E as Comissões Eleitoras iriam tomar as decisões. O 1868 

Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 1869 

Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que como a comissão 1870 

havia retirado à proposta iria ficar com a proposta do Conselheiro 1871 

Osvaldo. A Senhora Rosa Maria Leonardo Coimbra, Relatora 1872 

Substituta da Comissão e Representante da Dança manifestou-se 1873 

dizendo que a comissão não havia retirado à proposta em respeito 1874 

ao Secretário João Roberto Peixe, por ele ser da comissão e não 1875 

concordar com a retirada da proposta. Mas como o Secretário João 1876 

Roberto Peixe se sentiu contemplado com a proposta do Conselheiro 1877 

Osvaldo iria votar pela supressão do item. Perguntou a Secretário 1878 

João Roberto Peixe se ele seria a favor da retirada do item, a 1879 

proposta da comissão, porque aí até facilitaria a votação. O Senhor 1880 

João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da 1881 

Mesa concordou dizendo que era isso que estava propondo, que 1882 

ficasse só duas propostas. Em seguida o Senhor Secretário João 1883 

Roberto Peixe colocou em votação a supressão do item. A proposta 1884 

obteve 19 votos favoráveis. Continuando colocou em votação quem 1885 
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não era a favor da supressão do item. A proposta obteve 11 votos. 1886 

Informou que a proposta da supressão do item com 19 votos 1887 

favoráveis, contrários à supressão, 11 votos e 04 abstenções, ficou 1888 

aprovado à supressão do item 2. Em seguida solicitou a Relatora 1889 

Rosa que continuasse a apresentação do documento. A Senhora 1890 

Rosa Maria Leonardo Coimbra, Relatora Substituta da Comissão 1891 

e Representante da Dança manifestou-se relatando o item 3. 3) 1892 

Programa contendo, pelo menos, 3 propostas de diretrizes para 1893 

desenvolvimento do segmento, já no próprio formulário. O Senhor 1894 

Ivan Ferraro Filho, Representante da Música Popular  manifestou 1895 

dizendo que na última eleição haviam tido as mesmas questões, 1896 

Três diretrizes para a sua área. Indagou o que se faria com as 1897 

propostas? Quando ele fosse eleito ele iria conseguir realizar? Ou se 1898 

ele iria ter uma ideia que a Comissão Eleitoral iria achar interessante 1899 

e diria que ele poderia ser delegado porque teria as três propostas 1900 

maravilhosas. Ressaltou achar esse negócio das propostas uma 1901 

coisa sem sentido, porque já teria tido essas propostas, mas as 1902 

mesmas não serviam para nada. Porque se brigava na rua por elas. 1903 

Então, senão tem proposta é irrelevante. O Senhor Osvaldo Viégas, 1904 

Representante do Fórum Nacional dos Conselheiros Estaduais 1905 

disse concordar com a colocação do Conselheiro Ivan e que só 1906 

complementaria sobre a procedência da candidatura ou não desse 1907 

ou daquele seria os seus pares! Eu não vejo absoluta necessidade 1908 

disso. O Senhor Marcos Olender, Representante do Patrimônio 1909 

Material manifestou-se dizendo que tudo bem em não ser a favor de 1910 

uma restrição a participação da pessoa como candidato a delegado, 1911 

mas que se a pessoa tivesse uma boa militância, ela teria que olhar 1912 

quais seriam as propostas interessantes, importantes, para serem 1913 

defendidas dentro da plenária. Disse concordar que a pessoa que 1914 

estivesse se candidatando disse o porquê da candidatura. Disse 1915 

acreditar que deveria dar-se alguma coisa para os pares se 1916 

basearem, para escolherem em quem votar. Porque nem todos têm 1917 

a mesma informação. Que todos, então, poderiam prover aos pares 1918 

uma base de informação. Informou ser importante o portfólio para a 1919 

sua área, mas outras não, mas que, então, não se fizesse portfólio 1920 

como uma questão geral para todas, só nas importantes. Algumas 1921 

áreas ele aprova a participação e a ligação daquela pessoa com 1922 
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aquele setor. Mas, que haviam pessoas que usavam os portfólios só 1923 

para proveitos pessoais e não para representar uma classe. O 1924 

Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 1925 

Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que em relação ao que 1926 

tinha sido colocado pelo Conselheiro Viégas, disse achar que o 1927 

grande desafio na renovação dos conselhos e colegiados é de cada 1928 

vez mais dar legitimidade e dar representatividade e qualidade da 1929 

representação. Que, no mínimo, se coloca que as pessoas tenham 1930 

conhecimento das políticas naquela área e tenham proposta. Porque 1931 

irão representar um segmento. Que por isso, então, teria que se 1932 

democratizar o processo para o conjunto dos eleitores. Informou que 1933 

iriam tentar fazer os debates por videoconferência, como havia sido 1934 

colocado na reunião no dia anterior, via portal de internet e 1935 

presencial sempre e com isso o candidato não votaria só em si 1936 

próprio. Ressaltou que teria que se lembrar de que teriam algumas 1937 

áreas que já têm os seus planos setoriais, mas teriam que seguir as 1938 

metas dos planos setoriais de cada área e algumas áreas ainda não 1939 

têm plano setoriais. Lembrou que o momento era esse para se 1940 

discutir as Políticas Setoriais e quem fosse representar um coletivo, 1941 

um conjunto e não a si mesmo. Que no caso o candidato deveria 1942 

colocar, sim, de maneira transparente e pública, e no ato da sua 1943 

candidatura estará aberta para as pessoas votarem. Disse que isso 1944 

importante para qualificar e dar maior legitimidade aos delegados 1945 

eleitos. Lembrou que o item era para delegados em cada estado. E a 1946 

nível nacional, todos os delegados estarão aptos para serem 1947 

conselheiros ou membros dos colegiados. O Senhor Luiz Alberto 1948 

Brizola Cassol manifestou-se dizendo já concordado que a 1949 

diversidade das áreas seriam bem diferentes que, às vezes, será 1950 

mais fácil de trazer, ou, então, outros não terão a necessidade de 1951 

trazer. Ressaltou que gostaria de lembrar que na Conferência 1952 

Nacional de Cultura aconteceram defesas maravilhosas, conheceu-1953 

se os pares, a questão dos Mestres Griôs. Disse que deveria ter a 1954 

idéia de apresentação de propostas, sim, porque isso fazia parte da 1955 

sociedade mediando o que era um todo. Finalizou dizendo que 1956 

estaria defendendo, sim, o item da proposta. O Senhor Ivan Ferraro 1957 

Filho, Representante de Música Popular manifestou-se dizendo 1958 

que se conhecia os pares e com isso se saberia, nos estados, quais 1959 
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seriam as pessoas engajada em alguma coisa, quais seria os artistas 1960 

inseridos no mercado. Disse que todos sabiam, que tinham um 1961 

mapeamento do relacionamento do engajamento no movimento. E 1962 

que não seria o currículo de alguém ou uma idéia que ira fazer o 1963 

candidato ser eleito. Que iria ser a participação efetiva do candidato 1964 

no local. Eu tenho dito que virtual não nos interessa, porque não há 1965 

mobilização. Que a mobilização não seria virtual. Que mobilização 1966 

seria pessoal, seriam as pessoas se encontrando e fazendo ações 1967 

em conjunto. E sabendo-se quem são os pares já se saberia em 1968 

quem votar. Já se saberia qual o candidato ideal para o seu estado, 1969 

entendendo que teria que ter várias regiões. Que, às vezes, teria até 1970 

que convencer o cara a ser candidato porque ele não gostaria de ser. 1971 

Que teria que se fazer uma motivação para as pessoas participarem. 1972 

Ressaltou que seria difícil conseguir eleitor, as pessoas fazendo o 1973 

cadastro para eleger alguém. Que se teria poucos eleitores e muito 1974 

poucos candidatos. Disse não entender que se estaria 1975 

democratizando. A Senhora Patrícia Kunst Canetti, Representante 1976 

de Arte Digital disse quase concordar com a fala do Conselheiro 1977 

Ivan, mas como teria que se achar um padrão para todos, e que se 1978 

fosse representante já conheceria os seus pares, mas como era 1979 

representante de uma área nova afirmou não saber quem seria os 1980 

seus pares. E que seria um segmento onde existiam pessoas 1981 

achando que faziam parte do segmento, mas, na verdade, não 1982 

fazem. Que o segmento ainda mal definido, que estaria sendo 1983 

definido no momento e que a FUNARTE estaria junto. E que desse 1984 

jeito teria que encontrar uma forma que coubesse para todos. Disse 1985 

concordar com o Conselheiro Ferraro e com o Cassol de que fazia 1986 

diferença sim. E que o candidato dependeria de um minuto de 1987 

confessionário para se defender, para que se soubesse se ele seria 1988 

sintético, chato, fala muito, que soubesse dar o seu recado em dois 1989 

minutos. Finalizou dizendo que teria uma proposta de mudança de 1990 

redação: que ao invés de colocar diretrizes, que se colocasse um 1991 

espaçozinho dizendo: defenda a tua candidatura colocando diretriz, 1992 

fazendo crítica ao conselho. E aí o candidato já poderia entrar e vir 1993 

com a crítica. Que tudo isso poderia dar um caldo interessante no 1994 

confessionário, onde o cara defendesse a candidatura dele. O 1995 

Senhor Antônio José Amaral Ferreira, Representante de 1996 
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Culturas Afro-Brasileiras disse estar quase convencido, mas com a 1997 

colocação do Conselheiro Ivan resolveu se inscrever. Disse não 1998 

conhecer todos os religiosos de Matriz Africana do Brasil, nem todos 1999 

os Quilombolas, informou que a Cultura Afro seria transversal. 2000 

Informou que a Cultura Afro não tinha plano ainda, que o artesanato 2001 

também não teria plano e nem colegiado. Disse achar a situação 2002 

muito complicada. Finalizou solicitando ao plenário que votasse pela 2003 

manutenção do texto. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-2004 

Geral do CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que 2005 

as inscrições estavam encerradas. Informou a Conselheira Patrícia 2006 

que a redação da proposta que ela havia feito estava meio ambígua 2007 

e que seria ruim para o próprio CNPC. Em seguida o sugeriu que na 2008 

redação ao invés de: ...propostas de diretrizes para desenvolvimento 2009 

do segmento, que ficasse: ...propostas para desenvolvimento do 2010 

segmento. E sua visão sobre o papel dos colegiados e do CNPC. 2011 

Que se o plenário concordasse estaria acatando o que havia sido 2012 

colocado pela Conselheira Patrícia. Que é o papel do delegado que, 2013 

eventualmente, poderá ser membro do colegiado ou conselheiro do 2014 

CNPC. A Senhora Patrícia Kunst Canetti, Representante de Arte 2015 

Digital manifestou-se dizendo que gostaria de sugerir uma redação: 2016 

Defesa de sua candidatura contendo propostas e a sua visão crítica 2017 

sobre as políticas do setor. O Senhor João Roberto Peixe, 2018 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se 2019 

sugerindo que a Conselheira Patrícia colocasse na redação: ... 2020 

propostas para o desenvolvimento do setor e sua visão sobre o papel 2021 

do colegiado setorial e do CNPC. A Senhora Patrícia Kunst 2022 

Canetti, Representante de Arte Digital manifestou-se concordando 2023 

com a sugestão do Secretário João Roberto Peixe. O Senhor João 2024 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa 2025 

manifestou-se perguntando quem era favorável a proposta de 2026 

redação. Informou que a proposta teria tido 30 votos favoráveis, 03 2027 

votos desfavoráveis e 02 abstenções, proposta aprovada da forma 2028 

que foi redigida. Ressaltou que havia uma questão que tinha sido 2029 

levantada que era a colocação, como tinha para o eleitor, veracidade 2030 

das informações. Perguntou quem concordava com a inclusão do 2031 

ponto de: Declaração de veracidade das informações. Informou que 2032 

a proposta estava aprovada com 38 votos favoráveis e 03 2033 
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abstenções. Informou que o próximo item teria sido excluído devido 2034 

às decisões anteriores. Mas que o próximo item continuaria e 2035 

colocou em votação o item: “Após a homologação haverá o prazo de 2036 

uma semana para os pré-candidatos homologados confirmarem sua 2037 

candidatura. Informou que a proposta teria sido aprovada com 26 2038 

votos favoráveis, nenhum voto contrário e 04 abstenções. Em 2039 

seguida passou para a análise do quadro Propostas do MinC para os 2040 

Critérios de Participação e Processo de Eleição dos Delegados aos 2041 

Fóruns Nacionais Setoriais. Informou que o processo a ser analisado 2042 

seria o das propostas a nível nacional. Solicitou a Relatora Rosa que 2043 

fizesse a leitura da proposta. A Senhora Patrícia Kunst Canetti, 2044 

Representante de Arte Digital manifestou-se dizendo que antes de 2045 

passar para análise do próximo documento não teria ficado 2046 

registrado no primeiro documento a sua preocupação com a 2047 

comissão que iria julgar os eleitores e as candidaturas. O Senhor 2048 

João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da 2049 

Mesa sugeriu que se deixasse para o final por ser uma questão geral 2050 

e para ver qual seria o perfil da comissão. Em seguida solicitou que a 2051 

Relatora Rosa fizesse a leitura do item: Critérios de Participação no 2052 

Fórum Nacional Setorial.  A Senhora Rosa Maria Leonardo 2053 

Coimbra, Relatora Substituta da Comissão e Representante da 2054 

Dança manifestou-se fazendo a leitura. Critérios para Eleição de 2055 

Delegados dos Estados: 1) Todo o processo eleitoral será virtual com 2056 

ampla mobilização de eleitores por parte de todo o Sistema MinC. A 2057 

inscrição de eleitores e candidatos poderá ser em plataforma virtual, 2058 

mas a eleição dos delegados... Informou que essa questão já havia 2059 

sido votada e sugeriu que a redação aprovada fosse transferida para 2060 

o item. 2) Será assegurada a participação de um delegado de cada 2061 

Estado e do Distrito Federal, desde que atinja o quórum mínimo de 2062 

15 eleitores com inscrições validadas. O Senhor Nilton Aparecido 2063 

Bobato, Representante do Livro, Leitura e Literatura sugeriu que 2064 

fosse feito um debate em conjunto do item 02, 03 e 04, porque um se 2065 

referia ao outro e por isso gostaria de fazer uma proposta de redação 2066 

que seria a de juntar os itens 02, 03, 04 e 05. Perguntou se poderia 2067 

escrever e encaminhar a Mesa. O Senhor João Roberto Peixe, 2068 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se 2069 

favorável, mas informou que a proposta tinha esses critérios 2070 



64 
 

divididos só para facilitar, mas que, na verdade, era uma coisa só. E 2071 

que realmente não daria para se discutir os itens 02, 03, 04 e 05 2072 

isoladamente. Em seguida colocou em votação o encaminhamento 2073 

do Conselheiro Nilton e o mesmo foi aprovada pelo plenário. Em 2074 

seguida solicitou a Relatora Rosa que fizesse a leitura dos itens 2075 

seguintes. A Senhora Rosa Maria Leonardo Coimbra, Relatora 2076 

Substituta da Comissão e Representante da Dança continuou a 2077 

leitura: 3) Serão de um a quatro delegados por cada Estado da 2078 

Federação e do Distrito Federal conforme o número de eleitores com 2079 

inscrições validadas, por meio do cálculo de coeficiente eleitoral, 2080 

perfazendo o total de 81 delegados. Alterar “um a seis delegados” 2081 

por Estado (proposta aprovada por três votos a dois). 4) As vagas 2082 

dos estados que não atingirem o quórum mínimo serão distribuídas 2083 

de acordo com o cálculo de coeficiente eleitoral. 5) O cálculo deverá 2084 

ser realizado por cada segmento distintamente. Ou seja, é possível 2085 

que em um mesmo estado que se tenha o máximo de delegados 2086 

num Fórum Setorial e não existir nenhum delegado para outro. A 2087 

Senhora Maria Alice Viveiros de Castro, Representante do Circo 2088 

manifestou-se solicitando a aprovação da proposta e que fosse 2089 

defendido o número de seis delegados por estado. Defendeu a 2090 

proposta e deu exemplos do que tinha acontecido na eleição 2091 

passada com a área do Circo. A Senhora Roseane da Conceição 2092 

Costa Norat, Representante da Arquitetura e Urbanismo 2093 

manifestou-se dizendo que o critério estaria lhe dando um nó. 2094 

Porque na discussão no Grupo de Trabalho havia se passado horas 2095 

discutindo de como iria ser feita a proposta para a formação do 2096 

setorial. Informou que na discussão havia uma planilha onde havia 2097 

se fechado os segmentos como se achou que deveria ser 2098 

apresentado, o perfil de representação da setorial definindo 2099 

atividades profissionais. Em seguida pediu licença e fez a leitura do 2100 

documento do grupo para que o plenário pensasse nas 2101 

especificidades. Disse entender a colocação da proposta feita com 2102 

relação aos itens referentes aos critérios para eleição dos delegados, 2103 

mas ressaltou que cada setor teria suas especificidades. Argumentou 2104 

se não poderia haver um parágrafo que se colocasse: de acordo com 2105 

a especificidade do setor, devidamente discutida e colocada pelo 2106 

setor. Ressaltou que se não pudesse criar esse parágrafo a 2107 
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discussão que teria tido no grupo teria sido inócua. Ressaltou 2108 

também se não seria o caso de se jogar a análise dos itens para a 2109 

assessoria jurídica para analisar detalhadamente ou se seria mais 2110 

fácil incluir um mecanismo de especificidade. O Senhor João 2111 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa 2112 

manifestou-se esclarecendo a Conselheira Roseane que a tabela 2113 

feita pelo grupo teria sido para o Colegiado Setorial Nacional. E o 2114 

que estava se discutindo não seria a composição do colegiado e sim 2115 

a delegação de cada Estado ao Fórum Nacional. A Senhora 2116 

Roseane da Conceição Costa Norat, Representante da 2117 

Arquitetura e Urbanismo manifestou-se se desculpando, dizendo 2118 

que teria se confundido. O Senhor Nilton Aparecido Bobato, 2119 

Representante do Livro, Leitura e Literatura manifestou-se 2120 

dizendo que pensava em juntar as cinco redações, dos cinco itens e 2121 

que a sua sugestão de redação seria: “Será assegurada, pelo 2122 

menos, a participação de um delegado por Estado.” Quanto à 2123 

limitação de seis delegados deveria permanecer o número de seis 2124 

delegados. Que não havia razão em reduzir a representação se 2125 

poderia se ampliar. Quanto à questão de dez inscritos um delegado. 2126 

Para cada dez inscritos um delegado, limitado a seis, garantindo a 2127 

representatividade setorial de, pelo menos, um delegado por setor, 2128 

conforme a composição de cada colegiado. Isso para que não se 2129 

entrasse no critério de como cada um se organizava. Que se 2130 

trabalhasse com a proporção de se aumentar a participação e não de 2131 

reduzir. Informou que essa era a questão da atuação, mas que ainda 2132 

não havia feito a redação por escrito. Que a proposta, então, seria 2133 

reduzir esse corte de quinze para dez, com limitação de seis, mas 2134 

garantindo, pelo menos, uma representação setorial de acordo com a 2135 

composição de cada colegiado. O Senhor João Roberto Peixe, 2136 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa esclareceu que a 2137 

proposta do Conselheiro Nilton não seria ter o número de dez. 2138 

Informou que teria que se ter o fórum mínimo. Que o fórum mínimo 2139 

colocado na proposta do MinC seria de quinze para que se pudesse 2140 

fazer representar nacionalmente. Mas que ressaltou que o piso 2141 

mínimo poderia ser discutido. Ressaltou que da forma como o 2142 

Conselheiro havia colocado a proposta daria mais de 81 delegados. 2143 

O Senhor Nilton Aparecido Bobato, Representante do Livro, 2144 
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Leitura e Literatura manifestou-se dizendo que concordava com a 2145 

proposta do Secretário João Roberto Peixe, mas continuou na sua 2146 

proposta de ter, pelo menos, um delegado por estado e de ter no 2147 

texto a garantia da representação setorial de acordo com a 2148 

composição do colegiado. Que a sua proposta era de que até 10 2149 

inscritos teria um delegado. O Senhor João Roberto Peixe, 2150 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa esclareceu que a 2151 

lógica do Conselheiro Nilton ia contra a lógica da proposta. O 2152 

Senhor Nilton Aparecido Bobato, Representante do Livro, 2153 

Leitura e Literatura manifestou-se dizendo que se garantiria um 2154 

delegado por estado. E que o número baixasse de quinze para dez. 2155 

Que até dez inscritos estaria garantida uma representação por 2156 

estado. E que a partir de dez entraria no cálculo proposto pelo 2157 

Secretário João Roberto Peixe. E que no cálculo nacional teria que 2158 

se garantir a representação setorial de acordo com os colegiados. O 2159 

Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 2160 

Presidente da Mesa manifestou-se perguntando ao plenário se 2161 

todos teriam entendido o processo. A Senhora Maria Alice Viveiros 2162 

de Castro, Representante do Circo manifestou-se dizendo que no 2163 

seu entendimento o momento de definir por setor seria na eleição 2164 

concreta do colegiado. A Senhora Maria das Dores Conceição 2165 

Pereira do Prado, Representante dos Povos Indígenas manifestou-se 2166 

dizendo ser complicado entender essa questão numérica da divisão, 2167 

não só para ela como para outros conselheiros. E se mostrou 2168 

favorável à proposta de se ter de um até seis representações de 2169 

acordo com o seu segmento por estado. A Senhora Patrícia Kunst 2170 

Canetti, Representante de Arte Digital manifestou-se dizendo que 2171 

a sua fala seria no sentido da preocupação de que o Fórum Nacional 2172 

de ajuda dos delegados não tenha o desequilíbrio em relação às 2173 

funções na cadeia de cada setor. Ressaltou que estaria se tentando 2174 

fazer o melhor. Informou que teria uma situação no setor de Artes 2175 

Visuais onde o colegiado seria todo de artistas, que não havia 2176 

representação de figurador, de crítico, de galerista, de nada. 2177 

Informou que isso poderia se repetir no Colegiado de Arte Digital e 2178 

que deveria tentar fazer o melhor. Que se não tivesse alguma que 2179 

direcionasse como é que iria se garantir uma proporcionalidade para 2180 

a escolha do colegiado? Como é que iria se garantir o resultado lá na 2181 
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frente. A Senhora Maria Alice Viveiros de Castro, Representante 2182 

do Circo ressaltou que gostaria de defender de novo, uma grande 2183 

preocupação de no momento de eleição dos delegados, para depois 2184 

se formar a plenária para eleger o colegiado não houvesse divisão. E 2185 

que seria interessante que se demonstrasse em cada segmento 2186 

existir uma força que seria maior do que a outra. Citou exemplos da 2187 

área do Circo, informou não ser verdade existir um movimento de 2188 

pesquisadores de circo, para se comparar às atividades circenses. 2189 

Sugeriu que a discussão sobre o assunto avançasse dentro do 2190 

colegiado. Ressaltou que as escolas teriam um papel muito 2191 

importante, que área, cada segmento, cada diversidade iria ter que 2192 

fazer um trabalho para estar bem representada; continuando, 2193 

reafirmou ser super importante que as reuniões fossem presenciais. 2194 

O Senhor Osvaldo Viégas, Representante do Fórum Nacional 2195 

dos Conselhos Estaduais manifestou-se pedindo um aparte e 2196 

sugeriu que todos os membros dos GTs que não tivessem colegiado 2197 

participassem, virtualmente ou presencialmente, de todo o processo 2198 

de legislação. A Senhora Maria Alice Viveiros de Castro, 2199 

Representante do Circo ressaltou que gostaria de terminar a sua 2200 

fala. Informou ser fundamental lembrar que os membros atuais dos 2201 

colegiados são delegados natos. E que, portanto, já iriam existir 2202 

pessoas preocupadas em defender o seu segmento dentro de uma 2203 

reunião maior. O Senhor Osvaldo Viégas, Representante do 2204 

Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais disse achar que estaria 2205 

havendo várias discussões em uma só. Disse estar havendo muita 2206 

preocupação com o que havia no Estado, mas ressaltou que a 2207 

discussão teria que acontecer nos Estado de onde se estaria tirando 2208 

os delegados, que teriam que defender uma posição do Estado, e 2209 

não de um sub setor, de um segmento dentro do próprio setor. Mas, 2210 

que na realidade estaria se discutindo quantos delegados 2211 

defenderiam uma posição do Estado. E o que iria se fazer, que se 2212 

teria orçamento para fazer, era trazer 81 delegados. Informou que a 2213 

colocação do Conselheiro Nilton na discussão, seria para tirar um 2214 

delegado por estado, mesmo que só tivesse uma pessoa mobilizada. 2215 

Que a colocação havia sido esta e que o conselheiro havia 2216 

perguntado se seria justo ou não? Que se de quinze eleitores 2217 

poderia se passar para dez ou colocar cinco. Concordou com a 2218 
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colocação do conselheiro, mas disse achar que deveria ter o mínimo 2219 

de eleitores também, para a pessoa vir, ser um representante, ser 2220 

um delegado. E finalizou dizendo que não importava se três, seis ou 2221 

dez delegados, mas o importante é que esses delegados teriam que 2222 

defender uma posição do Estado. Que teria que se chegar a um 2223 

consenso em relação ao número mínimo de delegados. E que na 2224 

questão de baixar de seis para quatro, informou que havia feito o 2225 

cálculo e que a vantagem dos seis iria para os mais populosos e 2226 

teriam a maior representação. Informou que se a comissão acatasse 2227 

em ser em quatro a divisão, talvez a distribuição ficasse melhor. 2228 

Disse que o quarto ponto que gostaria de lembrar de que a redação 2229 

que o havia levado ao erro no começo precisaria ser melhorada. Que 2230 

a redação no item 03: “... serão de um a quatro ...”, esclareceu que 2231 

de um não seria o que havia sido dito, se não houvesse o quórum 2232 

mínimo. E que, portanto, a redação estaria equivocada. Que a 2233 

redação deveria ser: O número de delegados por cada Estado 2234 

poderá ser de, no mínimo, um e, no máximo, quatro. Porque nem o 2235 

um estaria assegurado. E que a sua conclusão seria a de que teria 2236 

que se discutir os itens 03, 04 e 05 para se chegar a um termo e 2237 

também consertar a redação do item 03. A Senhora Márcia Helena 2238 

Gonçalves Rollemberg manifestou-se dizendo que o critério seria 2239 

adequado. Mas que com relação às Culturas Indígenas o dado seria 2240 

importante. Sugeriu que se garantisse para o Cultura Comunidades 2241 

Indígenas porque, de fato, seria onde teria a maior população. O 2242 

Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 2243 

Presidente da Mesa manifestou-se esclarecendo que o que iria 2244 

contar no processo não seria a população do Estado e sim o número 2245 

de inscritos no segmento. A Senhora Márcia Helena Gonçalves 2246 

Rollemberg manifestou-se informando que no caso das 2247 

Comunidades Culturas Indígenas havia uma grande concentração no 2248 

Estado do Pará. Que no caso, então, não contemplaria o grupo.  A 2249 

Senhora Rosa Maria Leonardo Coimbra, Relatora Substituta da 2250 

Comissão e Representante da Dança manifestou-se dizendo que o 2251 

Conselheiro havia pegado o espírito da comissão do porque, apesar 2252 

da comissão achar ser uma situação muito complicada. E que a sua 2253 

sugestão seria colocar: (... o mínimo de quatro...) foi no sentido do 2254 

que o Conselheiro havia colocado, de acolher principalmente os 2255 
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Estados que não têm tanta mobilização eficaz no processo. E 2256 

ressaltou que todos se lembrassem sempre em qual momento do 2257 

processo se estaria falando. E que como o Conselheiro Osvaldo 2258 

havia colocado, o processo seria do Estado. E que quando se 2259 

chegasse ao colegiado aí sim é que teria que se ter equilibrado as 2260 

diversas cadeias produtivas e também por Estado. Informou que isso 2261 

era o que a comissão havia proposto. A Senhora Patrícia Kunst 2262 

Canetti, Representante de Arte Digital manifestou-se dizendo que 2263 

o que não havia sido esclarecido ainda seriam os critérios. Que se 2264 

houvesse mais candidatos a delegados do que 81 delegados. 2265 

Questionou quais seriam os critérios para colocar uns na frente dos 2266 

outros. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC 2267 

e Presidente da Mesa informou que não existia a possibilidade 2268 

colocada pela Conselheira Patrícia. Informou que seria de direito 81 2269 

vagas. Informou que poderia se estabelecer o teto de um delegado 2270 

por Estado que, no caso, vinte e sete já estariam ocupados e 2271 

sobrariam cinquenta e quatro. Então iria se somar a todos os 2272 

inscritos de todos os estados e dividir por 54 e aí se teria o número 2273 

do coeficiente eleitoral. E que cada Estado que atingir o número terá 2274 

um delegado. E que no final não teria risco de dar mais de 81. 2275 

Ressaltou que o grande mérito do processo seria o de ter um número 2276 

diferente para cada área. E com isso se ajustaria a quantidade de 2277 

profissionais de cada área. O Senhor Nilton Aparecido Bobato, 2278 

Representante da Área do Livro, Leitura e Literatura manifestou-se 2279 

dizendo ter escrito uma proposta com a seguinte redação: Será 2280 

assegurada a participação de um delegado por Estado limitado a 2281 

quatro delegados. Com a seguinte proporcionalidade: Até 15 2282 

inscritos: um delegado, para cada 15 inscritos: um delegado limitado 2283 

a 03, levando em conta a representatividade setorial de, pelo menos, 2284 

um delegado por setor, conforme a composição de cada colegiado. 2285 

Informou que a justificativa para isso seria por que: dependendo do 2286 

colegiado e do setor e da não garantia a proporcionalidade se poderá 2287 

permitir que num determinado setor e colegiado criaria um problema 2288 

na eleição do colegiado no fórum. A fração de 15 e mais 05 eleitores, 2289 

ou seja, se tivesse vinte teria direito a dois, garante a indicação de 2290 

mais um delegado respeitado o direito das orientações dos itens 2291 

anteriores. No caso, da representação do Estado não atingir os 03 2292 
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delegados, a representação setorial será aquela que tiver a maioria 2293 

dos inscritos no Fórum Nacional Setorial. Ou seja o estado teria 2294 

conseguido direito a dois delegados. A representação do setor e o 2295 

colegiado têm três setores, mas um dos três setores ficaria fora do 2296 

Estado, pois os dois mais inscritos iriam garantir a representação 2297 

setorial. Que: As vagas que não forem preenchidas pelos Estados 2298 

serão proporcionalmente em critérios divididos pela comissão 2299 

organizadora distribuídos pelos Estados com o maior número de 2300 

eleitores inscritos. Limitado a mais um delegado por Estado. Em 2301 

seguida passou a esclarecer ao plenário como seria a conta da 2302 

quantidade de delegados. Que teria que se chegar ao mínimo de 2303 

proporcionalidade. Em seguida esclareceu que a sua proposta seria 2304 

pelo princípio existente no país, que seria o princípio federativo. Que 2305 

não havia jeito, porque o mesmo era injusto. E que esse tipo de coisa 2306 

acontecia em todos os lugares. Finalizou dizendo que o que acabara 2307 

de falar seria a defesa de sua proposta. A Senhora Maria Alice 2308 

Viveiros de Castro, Representante do Circo manifestou-se 2309 

dizendo que era para se clarear de setor para setor. E que a grande 2310 

questão das discussões seria porque se falava em setores muito 2311 

diferenciados. Mas que isso já estaria garantido dentro do colegiado, 2312 

ou seja, um representante por estado, que foi a primeira que havia 2313 

sido pensada desde a primeira vez. E que por muitas vezes notava-2314 

se que estaria faltando representante de tal Estado, segmento ou de 2315 

alguma região do país. Mas que essa era uma questão que se 2316 

ganharia na discussão. Finalizou dizendo que sairia muito 2317 

decepcionada da reunião se tivesse que votar numa coisa que já 2318 

tivesse a definição da cadeia produtiva e pior ainda se não pudesse 2319 

dar a representatividade do setor aonde elas existissem, aonde são 2320 

organizadas e aonde trabalhariam. A Senhora Maria das Dores 2321 

Conceição Pereira do Prado, Representante dos Povos 2322 

Indígenas manifestou-se concordando com a Conselheira Alice. 2323 

Disse acreditar que os segmentos deveriam ser vistos, por isso havia 2324 

sido contrária a proposta da comissão, que gostaria de saber como é 2325 

que iria se apoiar para dentro da proposta de agora. Que concordava 2326 

com a fala da Conselheira Alice de que se precisava amadurecer e 2327 

dar a vez para os segmentos, para que a sociedade civil pudesse 2328 

atuar dentro do processo. Ressaltou que isso não significava que os 2329 
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seis indicados iriam fazer parte dos colegiados ou do CNPC, mas 2330 

que, sim, auxiliarão no processo de continuidade do trabalho ou dos 2331 

Estados recorrentes de fazerem parte dos colegiados. Ressaltou 2332 

também que a atuação política teria que ser mais vista e não ser 2333 

definida com uma lista tríplice. Que não se deveria deixar cair no erro 2334 

de algo que foi questionado na reunião acontecida no dia anterior, 2335 

pela manhã, que era alguém indicar, mas que no momento era o que 2336 

estava se fazendo, eliminando-se pessoas que poderiam trazer 2337 

novos olhares e novas propostas. Que as novas experiências seriam 2338 

bem-vindas. O Senhor Washington da Silva Queiroz, 2339 

Representante do Patrimônio Imaterial manifestou-se dizendo crer 2340 

que a proposta apresentada pelo Conselheiro Nilton tendia a 2341 

contemplar e que sua tendência era aceitá-la como uma contribuição 2342 

boa no encaminhamento do item. Sugeriu ao Conselheiro Nilton que 2343 

no primeiro tópico “... apenas 15 ...”, que pensasse em um teto 2344 

inferior para não acontecer situações aonde a pessoa viria a ser 2345 

delegado de si próprio. Finalizou solicitando que o conselheiro que 2346 

absorvesse a questão. O Sr. Osvaldo Viégas, Representante do 2347 

Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais informou que teria se 2348 

fechado em cinco, que havia duas propostas e que precisaria se 2349 

decidir se iria buscar uma representação ou que todo mundo viesse 2350 

participar e, no caso, montar um colegiado com quinhentas pessoas. 2351 

Mas o que estava em discussão, e o Conselheiro Nilton havia 2352 

colocado um ponto de que cada estado teria direito a uma 2353 

representação, com mobilização mínima. Mas ressaltou que existia 2354 

uma representação máxima. Citou alguns exemplos. Em seguida 2355 

disse que a proposta seria completamente inversa a da 2356 

proporcionalidade. E que a seu ver uma proporcionalidade com um 2357 

número máximo seria mais justa do que a proposta apresentada pelo 2358 

Conselheiro Nilton. Que a preocupação com o número mínimo 2359 

poderia cair para dez, ao invés dos quinze e assegurar com o 2360 

mínimo de dez representantes para cada estado. O Senhor Ignácio 2361 

José Kornowski, Representante da Confederação Nacional de 2362 

Municípios manifestou-se dizendo que em cima da colocação da 2363 

Conselheira Dora de que havia acontecido uma discussão na 2364 

comissão e teria se optado por 4 delegados, mas que no momento 2365 

gostaria de reformular a questão porque estaria achando mais justo 2366 



72 
 

uma participação maior para melhor proporcionalidade. O Senhor 2367 

Nilton Aparecido Bobato, Representante do Livro, Leitura e 2368 

Literatura sugeriu a Mesa que fosse feita duas alterações no texto 2369 

que já haviam começado a fazer. Esclareceu mais uma vez a sua 2370 

proposta. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 2371 

CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se apresentando, mais 2372 

uma vez, ao plenário a forma como era feito o cálculo proporcional 2373 

para o entendimento geral. Ressaltou que apesar de serem questões 2374 

interligadas, seriam questões diferentes dentro do mesmo processo 2375 

e que todas teriam que ser discutidas e votadas. Esclareceu ao 2376 

Conselheiro Nilton que a seu ver as questões não poderiam ser 2377 

votadas conjuntamente. O Senhor Washington da Silva Queiroz, 2378 

Representante do Patrimônio Imaterial manifestou-se pedindo 2379 

questão de ordem para um encaminhamento. Sugeriu que fosse 2380 

encerrada a discussão e fizesse a votação dos itens. O Senhor 2381 

Nilton Aparecido Bobato, Representante do Livro, Leitura e 2382 

Literatura esclareceu que a sua sugestão era fazer um bloco dos 2383 

quatro itens para a votação e que a sua proposta seria ajustar os 2384 

quatro itens da proposta num só. O Senhor João Roberto Peixe, 2385 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se 2386 

dizendo não concordar com a votação em bloco, que teria que votar 2387 

cada um dos pontos. Que a compreensão poderia ser no geral, mas 2388 

a votação teria que ser por ponto. O Senhor Washington da Silva 2389 

Queiroz, Representante do Patrimônio Imaterial manifestou-se 2390 

dizendo que se na votação a proposta do Conselheiro Nilton fosse 2391 

vitoriosa já estaria garantida a votação de todos os itens em conjunto 2392 

e acabaria a votação. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-2393 

Geral do CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se dizendo não 2394 

ser pertinente, que teria vários aspectos. O Senhor Nilton 2395 

Aparecido Bobato, Representante do Livro, Leitura e Literatura 2396 

concordou que os aspectos de piso poderiam ser vistos em 2397 

separado, mas a idéia geral teria que ser votada em conjunto. No 2398 

caso, mudaria os critérios de uma das propostas e discutir uma ou 2399 

outra. Que não se votasse a redação e, sim, a idéia colocada. O 2400 

Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 2401 

Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que o que estaria sendo 2402 

colocado seria o ponto de critério de proporcionalidade. Que após a 2403 



73 
 

definição do critério de proporcionalidade se veria qual era o piso e o 2404 

teto. E que o critério de proporcionalidade teria que ser ajustado. Em 2405 

seguida o Senhor Secretário João Roberto Peixe colocou em 2406 

votação a proposta do Conselheiro Nilton referente à 2407 

proporcionalidade em que a redação seria “... a partir de 2408 

quantitativos...” e a outra seria a proposta da Mesa que seria “...o 2409 

quociente em função de eleitores inscritos nacionalmente.” O Senhor 2410 

Nilton Aparecido Bobato, Representante do Livro, Leitura e 2411 

Literatura informou que gostaria de fazer uma modificação na 2412 

redação da sua proposta acatando a sugestão da Conselheira Alice, 2413 

que a redação ficasse: Para cada quinze inscritos, um delegado 2414 

limitado a três, quando possível levando em conta a representação 2415 

setorial... O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 2416 

CNPC e Presidente da Mesa após os ajustes feito pelo Conselheiro 2417 

Nilton, colocou em votação a proposta 01. Informou que a proposta 2418 

havia tido 20 votos favoráveis. Que a segunda proposta havia 2419 

conseguido 6 votos favoráveis. E uma abstenção. Em seguida, 2420 

colocou em votação a questão do piso em que não houve 2421 

manifestação contrária ao item apresentado. O Senhor Washington 2422 

da Silva Queiroz, Representante do Patrimônio Imaterial 2423 

manifestou-se sugerindo que fosse feita uma correção na redação do 2424 

item 02 colocando para “... desde que se tenha um número mínimo 2425 

de 05 inscritos”. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral 2426 

do CNPC e Presidente da Mesa informou que era a redação que 2427 

estava na proposta original só que diminuindo de quinze para cinco. 2428 

A Senhora Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do 2429 

CNPC manifestou-se sugerindo que fizesse um intervalo para o 2430 

almoço e no almoço se pensaria numa redação para o item. Em 2431 

seguida solicitou que todos estivessem de volta às 14h. O Senhor 2432 

João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da 2433 

Mesa informou que ainda teria a menção do quatro ou seis. Disse 2434 

não saber se o critério de passar para seis não iria alterar no total de 2435 

81. Que na proposta original não alterava. Sugeriu que desse um 2436 

enxugamento na redação e após o almoço se faria a votação. 2437 

Sugeriu que todos estivessem de volta às 14h40.  2438 

1. ALMOÇO. RETORNO ÁS 14h40. O Senhor João Roberto 2439 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa deu 2440 
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início à segunda parte da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho 2441 

Nacional de Políticas Culturais. Deu início a discussão da redação 2442 

do item que ficará pendente antes do almoço. O Senhor Nilton 2443 

Aparecido Bobato, Representante do Livro, Leitura e 2444 

Literatura manifestou-se fazendo as correções na redação dos 2445 

itens. Sugeriu que ao mexer na redação teria que se decidir se 2446 

ficaria com “...quatro ou seis...”. O Senhor João Roberto Peixe, 2447 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa sugeriu que 2448 

na redação fosse acrescentado: “... até 81 delegados no Fórum 2449 

Setorial Nacional.” Isso porque ninguém poderia prever como 2450 

seria a participação. Que ficasse subentendido que seriam os 2451 

delegados eleitos nos Fóruns Estaduais Setoriais. Porque ainda 2452 

haveria os delegados do poder público e os delegados natos. O 2453 

Senhor Ivan Ferraro Filho, Representante da Música Popular 2454 

argumentou que senão conseguir atingir as vagas da sociedade 2455 

civil por não ter mobilização, iria haver um momento em que o 2456 

Poder Público teria mais candidatos porque não precisaria de 2457 

mobilização, porque os nomes seriam indicados. Ressaltou que 2458 

estaria só colocando o problema porque não se conseguiria atingir 2459 

o número de cadeiras que se pretende atingir. Que cada área 2460 

poderia ficar com 50, 60, 81 delegados. O Senhor Nilton 2461 

Aparecido Bobato, Representante do Livro, Leitura e 2462 

Literatura manifestou-se fazendo uma sugestão: esclareceu que 2463 

se deixasse na redação: ...”limitado a seis delegados por Estado. 2464 

Perfazendo um total de 81 delegados. Mantendo 81 delegados 2465 

pode-se fazer a proporcionalidade dos que sobraram, entre os 2466 

Estados que indicaram até chegar a 81 delegados. E ressaltou 2467 

que a comissão organizadora poderia fazer isso. O Senhor João 2468 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da 2469 
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Mesa informou que essa redação já estaria contemplada na 2470 

proposta anterior, na qual ela dividiria o total pelo número de 2471 

vagas disponíveis. Mas que não poderia haver uma discussão de 2472 

novo com relação ao ponto. O Senhor Nilton Aparecido Bobato, 2473 

Representante do Livro, Leitura e Literatura esclareceu que o 2474 

que teria que ser decidido era se queria ou não atingir os 81 2475 

delegados. A Senhora Maria Alice Viveiros de Castro, 2476 

Representante do Circo manifestou-se dizendo ser da maior 2477 

importância que o Colégio Eleitoral fosse amplo. Nem que se 2478 

tirasse os seis delegados, mas se deixasse os 81 presentes. 2479 

Porque o momento seria um momento de formação política, seria 2480 

o momento de novos agentes se expressarem, se tornarem 2481 

conhecidos, de entenderem, que seria um grande aprendizado 2482 

participar do momento. O Senhor João Roberto Peixe, 2483 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa informou que 2484 

havia uma questão que era a questão do equilíbrio entre a 2485 

participação dos Estados. Para não ter Estado com quantidade 2486 

excessiva para não haver distorção, por isso a razão do teto. 2487 

Sugeriu que para se chegar a um consenso na questão deveria 2488 

haver o limite de seis por Estado perfazendo um total de até 81 2489 

delegados. Desde que não tenha nenhum Estado que cedesse 2490 

aos seis. E se houver Estado que não consiga atingir os 81 2491 

delegados seria porque não houve mobilização suficiente na área. 2492 

Ressaltou que isso era coisa que já havia acontecido nas Pré-2493 

Conferências. Em seguida pediu que a Relatora passasse ao 2494 

ponto seguinte: Delegados do Poder Público. A Senhora Rosa 2495 

Maria Leonardo Coimbra, Relatora Substituta da Comissão e 2496 

Representante da Dança manifestou-se fazendo a leitura da 2497 

redação de proposta de Delegados do Poder Público: 1) 5 2498 
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representantes do Poder Público Federal nas áreas técnico-2499 

Artísiticas e de patrimônio cultural, indicados pelo Ministério da 2500 

Cultura. 2) 1 representante de cada uma das áreas técnico-2501 

artísticas e de patrimônio cultural, selecionados entre funcionários 2502 

e gestores municipais, estaduais ou distritais de cultura, indicados 2503 

pelos órgãos de cultura dos municípios, dos estados de do Distrito 2504 

Federal. O Senhor Nilton Aparecido Bobato, Representante do 2505 

Livro, Leitura e Literatura informou ter um destaque, disse não 2506 

saber se haveria condições técnicas, mas senão seria 2507 

interessante ter um por estado e um por municípios e estados. 2508 

Que a redação da gestão municipal seria diferente da gestão 2509 

estadual. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 2510 

CNPC e Presidente da Mesa informou que quem custeava a 2511 

vinda do poder público estadual e municipal seria o próprio 2512 

município ou estado. E que isso não afetaria o custo geral. O 2513 

Senhor Nilton Aparecido Bobato, Representante do Livro, 2514 

Leitura e Literatura sugeriu que se deveria colocar um por 2515 

estado e um por município, para garantir representação das duas 2516 

esferas. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 2517 

CNPC e Presidente da Mesa perguntou se havia concordância 2518 

com relação à proposta apresentada pelo Conselheiro Nilton. 2519 

Informou que a votação teria ficado com o resultado de 27 votos 2520 

favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção. Em seguida 2521 

solicitou que a Relatora Rosa fizesse a leitura do item seguinte. A 2522 

Senhora Rosa Maria Leonardo Coimbra, Relatora Substituta 2523 

da Comissão e Representante da Dança manifestou-se fazendo 2524 

a leitura da redação de proposta de Delegados Natos. 1) 2525 

Membros titulares do Plenário do CNPC, ou na sua ausência, os 2526 

suplentes, representantes de cada área técnico-artística e de 2527 
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patrimônio cultural. 2) Membros titulares dos Colegiados Setoriais 2528 

e dos GTs para instalação de Novos Colegiados ou na sua 2529 

ausência, os suplentes, constituídos no âmbito do CNPC. O 2530 

Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 2531 

Presidente da Mesa informou que não havendo destaques os 2532 

dois pontos do item Delegados Natos estava aprovado. A 2533 

Senhora Rosa Maria Leonardo Coimbra, Relatora Substituta 2534 

da Comissão e Representante da Dança manifestou-se dizendo 2535 

que teria uma observação em relação aos GTs que não tivessem 2536 

colegiados ou suplentes. OBS: Em todos os casos para cada 2537 

delegado titular deverá ser indicado um suplente correspondente, 2538 

que será credenciado perante comprovada ausência do titular. O 2539 

Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 2540 

Presidente da Mesa informou  que os grupos já haviam sido 2541 

constituídos e não cabia mais mexer neles. E que aonde não 2542 

tivesse suplência não se aplicaria. Que não se poderia colocar um 2543 

membro que não havia participado do processo para ir como 2544 

delegado nato para o fórum. Disse achar que isso seria indevido. 2545 

O Senhor Antônio José Amaral Ferreira, Representante de 2546 

Culturas Afro-brasileiras manifestou-se dizendo que o GT de 2547 

Culturas Afro-brasileiras não havia terminado o seu trabalho. O 2548 

Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 2549 

Presidente da Mesa informou que todos os GTs teriam tido um 2550 

prazo regimental e que senão houvessem concluído o trabalho 2551 

não teria problema, porque já teriam assegurada a participação. O 2552 

Senhor Antônio José Amaral Ferreira, Representante de 2553 

Culturas Afro-brasileiras manifestou-se dizendo que não haviam 2554 

dado um tempo para o término do trabalho e que teriam várias 2555 

especificidades dentro da Cultura Afro. Que no GT estaria se 2556 
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definindo critérios de eleição, critério de participação, porque tem 2557 

GTs que têm as suas especificidades. E questionou ao secretário 2558 

onde se daria a discussão toda. Ressaltou mais uma vez que o 2559 

MinC nunca teria definido qual seria o tempo para o término do 2560 

trabalho. Informou que lhe foi passada uma informação pelo 2561 

Presidente do GT de como se estava dando a discussão através 2562 

de email e depois mais nada. Argumentou se o GT iria se reunir 2563 

para discutir critérios de área, quem iria ou não participar, porque 2564 

a Cultura Afro teria várias especificidades. O Senhor João 2565 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da 2566 

Mesa sugeriu que se fecha a questão de Delegados Natos e mais 2567 

para frente se veria as questões mais específicas de cada grupo. 2568 

O Senhor Washington da Silva Queiroz, Representante do 2569 

Patrimônio Imaterial manifestou-se dizendo que gostaria de 2570 

fazer um encaminhamento de que: As situações seriam variadas, 2571 

os registros estariam ali, os GTs formados que teriam ou não, que 2572 

no caso do GT do Patrimônio Imaterial haveria suplente para 2573 

todos os três indicados pela sociedade civil, mas que era preciso 2574 

se levar em conta que o trabalho não havia sido finalizado. Que os 2575 

GTs haviam sido criados para um determinado fim e que esse fim 2576 

não havia se dado em relação ao que já se conhecia dos debates 2577 

do ano anterior. Que os colegiados estariam em processo de 2578 

criação. O Senhor Diógenes Chaves Gomes, Representante de 2579 

Artes Visuais manifestou-se dizendo estar substituindo o 2580 

companheiro Charles só para deixar registrado um caso atípico: 2581 

informou ser suplente do Conselheiro Charles no CNPC. E que, 2582 

no entanto, no colegiado também seria suplente. E isso por essa 2583 

questão atípica estaria correndo o risco de não estar no Fórum 2584 

Nacional, por ser suplente nas duas questões. Disse concordar 2585 
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com a fala do Secretário João Roberto Peixe de que a questão 2586 

dos GT que não tivessem suplentes poderia ser resolvida mais 2587 

para frente. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 2588 

CNPC e Presidente da Mesa informou que tendo sido feito os 2589 

esclarecimentos necessários e em não havendo destaque em 2590 

relação aos dois pontos do item Delegado Nato o item estava 2591 

aprovado. Solicitou que a Relatora Rosa desse continuidade à 2592 

apresentação do documento. A Senhora Rosa Maria Leonardo 2593 

Coimbra, Relatora Substituta da Comissão e Representante 2594 

da Dança manifestou-se passando a fazer a leitura do Quadro 2595 

Processo de Eleição dos Delegados ao Fórum Nacional Setorial: 2596 

Em todos os Estados e no Distrito Federal a votação para a 2597 

eleição dos delegados de todos os segmentos para os Fóruns 2598 

Nacionais Setoriais será realizada presencialmente num período 2599 

de 15 dias. Informou que a proposta inicial do ministério só para 2600 

esclarecer, como a primeira proposta era virtual a proposta seria 2601 

num único dia que seria o dia 31 de maio. Mas como a comissão 2602 

havia trazido uma proposta ao plenário de ser neste caso 2603 

presencial e que, então, não daria para ser num dia só, tendo em 2604 

vista a quantidade de setores. O Senhor João Roberto Peixe, 2605 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa informou que 2606 

complementando o que a Rosa havia colocado, como a proposta 2607 

era virtual somente, então, seria num único dia. Mas que em 2608 

função do que já havia sido deliberado pelo plenário, na 2609 

observação deveria ser virtualmente ou presencialmente num 2610 

período, a seu ver, maior que trinta dias. O Senhor Nilton 2611 

Aparecido Bobato, Representante do Livro, Leitura e 2612 

Literatura manifestou-se dizendo que a seu ver o que precisaria 2613 

ficar claro seria o período de tanto a tanto dias. O Senhor João 2614 
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Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da 2615 

Mesa informou que esse seria o último ponto a ser discutido, 2616 

quando se discutisse o calendário. E ressaltou achar o tempo de 2617 

15 dias pouco tempo. Que teria que ser, pelo menos, trinta dias. 2618 

Em seguida perguntou se havia um consenso em estender para 2619 

trinta dias. Em não havendo destaque em relação à proposta, 2620 

então, o item estaria aprovado. A Senhora Rosa Maria Leonardo 2621 

Coimbra, Relatora Substituta da Comissão e Representante 2622 

da Dança manifestou-se passando a fazer a leitura da última 2623 

coluna Processo de Eleição dos membros do colegiado setorial. 2624 

Critérios para Eleição dos Colegiados. 1) Titulares dos Colegiados 2625 

e GTs são delegados natos. 2) O processo de eleição será 2626 

presencial em Fóruns Nacionais Setoriais. 3) Não haverá inscrição 2627 

prévia de candidatura. Todos delegados estão aptos a votar e a 2628 

serem votados. A Senhora Patrícia Kunst Canetti, 2629 

Representante de Arte Digital manifestou-se sugerindo que se 2630 

retirasse da redação: Todos os delegados estão aptos a votar e a 2631 

serem votados. Que deixasse apenas: Não haverá inscrição 2632 

prévia de candidatura. O Senhor João Roberto Peixe, 2633 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa informou que 2634 

nem todos os delegados natos poderiam ser candidatos. Porque 2635 

quem já fosse por dois mandatos estaria impedido de ser 2636 

candidato. Disse concordar com a colocação da Conselheira 2637 

Patrícia ao querer colocar só a primeira frase: Não haverá 2638 

inscrição prévia de candidatura. 4) A composição dos colegiados 2639 

já existentes levará em consideração os regimentos vigentes. No 2640 

caso dos colegiados em construção, as composições serão 2641 

definidas pelo MinC, ouvidos os GTs de cada segmento. O 2642 

Senhor Washington da Silva Queiroz, Representante do 2643 
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Patrimônio Imaterial manifestou-se dizendo que no caso do 2644 

Patrimônio Imaterial a constituição do colegiado já estaria 2645 

definida, inclusive, com registro em ata, com a presença da Maria 2646 

Helena, por esse motivo gostaria de saber se isso seria levado em 2647 

consideração. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral 2648 

do CNPC e Presidente da Mesa esclareceu que os já definidos 2649 

seriam levados em consideração, mas que não significava que o 2650 

MinC iria acatar integralmente, que seria anunciado numa Portaria 2651 

da ministra, mas não se poderia afirmar que tudo que estivesse no 2652 

grupo iria ser aceito integralmente. Mas que os colegiados com 2653 

composição definida seriam considerados sim. O Senhor 2654 

Washington da Silva Queiroz, Representante do Patrimônio 2655 

Imaterial indagou ao Secretário João Roberto Peixe se 2656 

composição seria aceita mesmo ela sendo formada por três 2657 

membros da sociedade civil e dois representantes do MinC? O 2658 

Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 2659 

Presidente da Mesa esclareceu que isso seria uma prerrogativa 2660 

do cargo da Ministra da Cultura, como de qualquer ministro de 2661 

estado. O Sr. Antônio José Amaral Ferreira, Culturas Afro-2662 

brasileiras informou que no caso do seu GT havia acontecido 2663 

duas reuniões, que o avanço teria sido de 1%, deixou de avançar, 2664 

então, gostaria de saber como é que ficaria essa situação. 2665 

Informou que estariam lutando desde o ano passado e estaria 2666 

atrasada a composição do colegiado. Informou ter sido formado o 2667 

GT no ano passado, com três membros da sociedade civil, com 2668 

dois titulares, com dois membros do Sistema MinC. Que devido à 2669 

transversalidade da Cultura Afro algumas coisas não haviam 2670 

ficado definidas nos GTs, que uma reunião havia sido indicada 2671 

para a primeira quinzena do mês de dezembro, mas não havia 2672 



82 
 

tido retorno por parte do ministério se a reunião aconteceria ou 2673 

não. Informou que não havia acontecido nada e gostaria de saber 2674 

do secretário como ficaria o caso do Culturas Afro. O Senhor 2675 

João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente 2676 

da Mesa disse entender que nos grupos de trabalho que foram 2677 

instalados, inclusive, existia uma demanda para que esses 2678 

colegiados fossem instalados o ano passado, teriam que ter 2679 

concluído o seu trabalho. Informou que alguns grupos haviam 2680 

concluído, com apresentação de propostas detalhadas e já 2681 

definidas. E que essa seria a referência. E os que não haviam 2682 

concluído teriam que ter um entendimento com o órgão do 2683 

ministério que estivesse encarregado para ver o que se poderia 2684 

fazer. informou existir um calendário geral e que se alguma área 2685 

não tiver condições de instalar o seu colegiado por falta de 2686 

proposta o problema seria da área. O que não poderia era ser 2687 

prejuízo do conjunto. E que no caso do Culturas Afro teria que 2688 

entrar em contato com a Fundação Palmares para tentar resolver 2689 

o problema. Informou que se o GT de Culturas Afro tivesse tido 2690 

duas reuniões, já era para terem concluído o trabalho. E que isso 2691 

seria uma co-responsabilidade de todo o grupo. Mas que não iria 2692 

entrar no mérito por não ter condições de dizer o porquê da não 2693 

conclusão do trabalho. E quem não houvesse feito à instalação do 2694 

colegiado ficaria sem colegiado. A Senhora Patrícia Kunst 2695 

Canetti, Representante de Arte Digital manifestou-se dizendo 2696 

ter duas questões. Gostaria de saber se a definição que seria feita 2697 

do MinC ouvir os GTs se isso seria colocado em calendário, de 2698 

que forma iria acontecer. Informou que quanto à questão colocada 2699 

pelo Conselheiro Antônio haveria problemas também no 2700 

segmento de Museus, porque o órgão do ministério responsável 2701 
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não teria o menor interesse em trabalhar junto com o CNPC. 2702 

Informou que o GT havia sido colocado pelo conselheiro, mas que 2703 

não havia se reunido, porque o IBRAM não teria tido interesse na 2704 

reunião do grupo. E a seu ver teria que se trabalhar nesse 2705 

sentido, porque o GT não havia nem se reunido. Questionou o 2706 

Secretário João Roberto Peixe como é que se resolveria esse 2707 

problema. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 2708 

CNPC e Presidente da Mesa informou que isso seria uma 2709 

posição do plenário do CNPC que havia sido expressa e uma 2710 

posição do MinC que também havia sido expressa. E que num 2711 

caso como esse a Ministra de Estado é quem tomaria uma 2712 

decisão. A Senhora Patrícia Kunst Canetti, Representante de 2713 

Arte Digital manifestou-se dizendo ter entendido e que era uma 2714 

coisa muito interessante. A Senhora Heloísa Esser dos Reis, 2715 

Representante de Arquivos manifestou-se dizendo que gostaria 2716 

de solidarizar com a fala da Conselheira Patrícia. Informou que 2717 

estaria correndo o risco de não ter o Colegiado de Museus no 2718 

CNPC e não seguir, então, o Sistema Nacional de Cultura. E 2719 

estariam falando de colegiado e não de representação no CNPC. 2720 

Que o que havia ficado claro no dia anterior é que o IBRAM não 2721 

teria interesse em formar o colegiado no CNPC. Informou que 2722 

tudo teria sido votado, mas pelo o que o Secretário João Roberto 2723 

Peixe havia acabado de colocar a decisão seria da ministra. 2724 

Ressaltou que isso caberia uma discussão como a Conselheira 2725 

Patrícia havia acabado de propor. E que com relação específica 2726 

ao GT de Arquivos, o mesmo havia tido duas reuniões, a segunda 2727 

com participação de quatro pessoas do ministério e três da 2728 

sociedade civil, porque os suplentes do ministério haviam 2729 

participado da reunião, e que havia tido duas propostas diferentes 2730 
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de constituição do colegiado, mas que teria sido colocado pelo GT 2731 

desde o início de que o mesmo teria que definir o colegiado e 2732 

disse não entender o porquê de ter que depender da decisão da 2733 

ministra a constituição do colegiado, como se a decisão do GT 2734 

não fosse a decisão final. Porque o objetivo do GT seria definir o 2735 

colegiado. Finalizou solicitando que a decisão do GT fosse 2736 

respeitada no sentido de definição do colegiado. Caso contrário 2737 

não teria sentido ter tido duas reuniões exaustivas, com muitas 2738 

discussões. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 2739 

CNPC e Presidente da Mesa informou que gostaria de esclarecer 2740 

duas questões. Primeiro é que tudo o que se discutir nos 2741 

conselhos, nos colegiados seria implementado através de 2742 

decisões, em portarias da ministra. Que imediatamente isso 2743 

passaria pela avaliação da ministra e do setor jurídico. Que 2744 

qualquer decisão da ministra passaria pelo jurídico. A Senhora 2745 

Heloísa Esser dos Reis, Representante de Arquivos 2746 

manifestou-se dizendo que não estaria reclamando disso não. E 2747 

que a seu ver para fazer qualquer alteração não poderia ser o 2748 

grupo de trabalho de constituição do colegiado e sim pelo primeiro 2749 

colegiado. Mas que só havia acontecido duas reuniões do GT 2750 

para definir como seria o colegiado. E que esperava que os 2751 

resultados das reuniões fossem considerados. A Senhora Maria 2752 

Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC manifestou-se 2753 

informando que o GT havia se reunido duas vezes e apresentado 2754 

uma proposta com duas opções, sendo a primeira opção, 2755 

considerando a característica de arquivos, propunha aumentar o 2756 

número de vagas para o poder público em relação à sociedade 2757 

civil. Esclareceu que isso já havia sido informado para os 2758 

representantes do MinC, porque na reunião interna do Grupo do 2759 
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Ministério da Cultura foi essa a proposta que o Representante da 2760 

Casa de Rui Barbosa havia entregue, mas que já foi informado de 2761 

que não seria possível, agora, porque exigiria uma mudança no 2762 

Regimento do CNPC, que já define, quinze representantes da 2763 

sociedade civil e cinco do poder público. Continuando, a senhora 2764 

coordenadora esclareceu que, então, seria acatada a segunda 2765 

proposta do grupo que está adequada ao Regimento do CNPC. E 2766 

que quando o Secretário João Roberto Peixe se referiu à decisão 2767 

da ministra isso não seria para os GTs já instituídos e discutidas 2768 

as suas propostas. Referiu-se especificamente ao que a 2769 

Conselheira Patrícia havia falado da área de Museus. A Senhora 2770 

Heloísa Esser dos Reis, Representante de Arquivos 2771 

manifestou-se dizendo que nesse caso caberia a discussão do 2772 

Museu e do Audiovisual. A Senhora Roseane da Conceição 2773 

Costa Norat, Representante de Arquitetura e Urbanismo 2774 

informou que a sua fala também seria nesse sentido de garantir 2775 

que as discussões dos GTs sejam definidas, respeitadas. 2776 

Ressaltou que isso deveria ficar bem claro. O Senhor Marcus 2777 

Olender, Representante do Patrimônio Material informou que a 2778 

sua questão também seria em relação ao GT. Informou que no 2779 

seu caso, do GT de Patrimônio Material, só havia acontecido uma 2780 

reunião, mas que havia encaminhado algumas considerações 2781 

preliminares já tiradas da primeira reunião, inclusive, do 2782 

segmento, só que não havia sido conclusiva. Que precisaria de 2783 

outra reunião para decidir o assunto. Informou que havia passado 2784 

um email a Maria Helena esclarecendo toda a situação e 2785 

solicitando uma reunião que não foi possível ser realizada. Que a 2786 

Maria Helena se empenhou, mas não havia tido a possibilidade de 2787 

acontecer à reunião. Ressaltou que se tivesse mais uma reunião 2788 
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daria para encaminhar, em tempo hábil, ao MinC uma coisa mais 2789 

fechada, mais delineada. Que o prazo que havia daria para se ter 2790 

um cronograma. O Senhor Luiz Alberto Brizola Cassol, 2791 

Representante do Audiovisual informou que no dia anterior 2792 

havia sido votado e ficado definido em manter critérios iguais para 2793 

todas as áreas sem diferenciação para Museu, Audiovisual ou 2794 

qualquer outro segmento, que isso não seria, como o Secretário 2795 

João Roberto Peixe havia falado, uma decisão da ministra. O 2796 

Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 2797 

Presidente da Mesa informou que realmente seria uma decisão 2798 

definida, mas caberia à ministra aceitar ou não. E que antes da 2799 

ministra ser presidente do conselho seria Ministra de Estado. E 2800 

que como Ministra de Estado ela poderia acatar ou não a posição 2801 

dos conselhos. O Senhor Luiz Alberto Brizola Cassol, 2802 

Representante do Audiovisual ressaltou ter certeza que no 2803 

modelo republicano adotado pelo Presidente Lula e, agora, pela 2804 

Presidenta Dilma que, obviamente, as decisões que haviam sido 2805 

referendadas pelo conselho e pela Conferência Nacional de 2806 

Cultura seriam referendadas, que não teria dúvidas com relação a 2807 

isso. O Senhor Washington da Silva Queiroz, Representante 2808 

do Patrimônio Imaterial manifestou-se dizendo que gostaria de 2809 

fazer um destaque no item 04, na redação: “....as composições 2810 

serão definidas pelo MinC...”, acrescentaria: “...levando em 2811 

consideração as definições já existentes nos GTs.” Ressaltou que 2812 

se isso não fosse considerado a impressão que se teria era que a 2813 

constituição que estava lá, inclusive, com três representantes e a 2814 

Maria Helena como ouvinte, havia dois representantes do MinC, 2815 

três da sociedade civil. E que essa reunião, com certeza, teria 2816 

sido para alguma coisa. Então, como havia uma ata e estaria tudo 2817 
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posto, não ferindo nenhum princípio regimental, então, não havia 2818 

dúvida alguma que isso seria levado em consideração e não seria, 2819 

apenas, como estava dito, uma mera audição dos GTs. Que, 2820 

inclusive, já teria colocado em ata, estaria na página do CNPC, 2821 

para ser acessado, tudo o que foi produzido e definido pelos GTs. 2822 

O Senhor Vitor Ortiz, Presidente da Mesa e Secretário-2823 

Executivo do Ministério da Cultura disse que gostaria de se 2824 

manifestar com relação às preocupações levantadas quanto às 2825 

questões colocadas e levantadas pelo conselho, qual seria a 2826 

posição do MinC em relação a isso. Ressaltou que em primeiro 2827 

lugar gostaria de esclarecer que toda a equipe do Ministério da 2828 

Cultura, todos os secretários, presidentes de vinculadas, o 2829 

gabinete da ministra, respeitava muito as opiniões do conselho e 2830 

sempre respeitará. Que o conselho, inclusive, seria parte da 2831 

estrutura institucional do ministério, de forma legal, na forma da lei 2832 

e por esse motivo já seria o suficiente para que suas opiniões 2833 

fossem respeitadas. Que o ministério tinha a plena noção de que 2834 

se deveria ouvir a voz da sociedade civil, da sociedade como um 2835 

todo, se fazendo representar pelo conselho. Mas, que exista um 2836 

grande consenso de toda a fórmula de constituição. Informou 2837 

estar sendo criado novos institutos dentro da estrutura de governo 2838 

para dar vazão à participação popular, a representação da 2839 

sociedade no acompanhamento e da definição das ações do 2840 

governo. E que todos não tivessem dúvidas de que esse seria o 2841 

espírito da ministra, de toda a equipe de gestores do MinC e que 2842 

seria, sem dúvida, o espírito da Presidenta Dilma, orientadora do 2843 

MinC. Ressaltou que havia um trabalho interessante, que não 2844 

saberia dizer se já havia sido apresentado ao plenário, de que a 2845 

próxima reunião do conselho teria que ser em breve, que seria o 2846 
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Fórum do Conselho na Secretaria Geral da República, 2847 

responsável pela definição para todos os ministérios, para todo o 2848 

governo, que trabalha as várias formas de participação e audição 2849 

da opinião da sociedade. Ressaltou que isso obviamente estaria 2850 

garantido. Disse haver questões que não eram consensuais e que 2851 

teriam que ser trabalhada com muita franqueza, porque não era 2852 

uma decisão simples e fácil de ser tomada. Citou como exemplo a 2853 

área do Audiovisual, que estaria discutindo o seu modelo e o seu 2854 

sistema há anos. E que havia chegado a um modelo antes que 2855 

seria o que estaria em vigor. Explicou que do mesmo modo o 2856 

IBRAM também teria uma especificidade. Disse não querer voltar 2857 

à discussão, mas que seriam temas que precisariam ser 2858 

analisados com muita cautela. E que o Ministério da Cultura teria 2859 

a responsabilidade de fazer essa análise com cautela. E que ao 2860 

sair da reunião teria que se ter a sensação de que mais de 90% 2861 

de tudo o que se havia discutido seria consenso. E será validado, 2862 

sim, pela ministra, pelos dirigentes do ministério. Ressaltou que 2863 

tudo que estivesse devidamente esclarecido seria, sim, respeitado 2864 

e valorizado. Que teria uma parte da trajetória que teria que ser 2865 

feita em conjunto, de mãos dadas. O Senhor Luiz Alberto 2866 

Brizola Cassol, Representante do Audiovisual ressaltou que a 2867 

conquista do modelo teria sido uma vitória de todos que militavam 2868 

no Setor do Audiovisual e por isso teria que ser vista, como o 2869 

Secretário Vitor havia colocado, de forma propositiva. Mas, que, 2870 

inclusive, era uma questão que era feita dentro da área, havia sido 2871 

feita dentro do CDC, por esse motivo o documento do GT era 2872 

composto pelo Guido, seu suplente, por ele e pelo Pimentel, havia 2873 

sido um documento retirado do CDC. Mas que dentro do CNPC 2874 

não daria para penalizar o Audiovisual por ele ter as outras 2875 
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instâncias e não podendo estar tendo uma discussão franca com 2876 

os seus pares dentro do CNPC. O Senhor Vitor Ortiz, 2877 

Presidente da Mesa e Secretário-Executivo do Ministério da 2878 

Cultura ressaltou que a estrutura institucional foi criada por lei 2879 

assim como o CNPC, seria preciso pactuar certas coisas, em 2880 

algumas áreas seria necessário e que a área mais necessária de 2881 

ter uma pactuação seria o Audiovisual. Gostaria de ponderar que 2882 

seria difícil decidir a posição que o conselho havia aprovado para 2883 

as duas áreas e que isso precisaria ser amadurecido. E que teria 2884 

que ver a possibilidade de se evoluir. Mas o que gostaria de 2885 

colocar é que se teria avançado. Ressaltou que com a 2886 

metodologia que estaria sendo aprovada, iria se ter uma nova 2887 

formação do conselho ainda mais qualificada do que a atual, mais 2888 

representativa, e isso seria uma coisa que estaria se buscando, 2889 

apesar da boa representatividade existente. E que precisaria 2890 

haver confiança mútua de que havia boa intenção na questão de 2891 

construir juntos. A Senhora Rosa Maria Leonardo Coimbra, 2892 

Relatora Substituta da Comissão e Representante da Dança 2893 

manifestou-se dizendo que gostaria de fazer uma proposta para a 2894 

segunda parte da redação que houve por conta, exatamente, das 2895 

contribuições dos grupos de trabalho que teriam o seu colegiado. 2896 

E levando em consideração não só para respeitar e valorizar todo 2897 

o trabalho existente e também para que se possa ter o mesmo 2898 

tratamento dos grupos já existentes, dos colegiados já existentes, 2899 

gostaria de fazer uma proposta de redação com o texto: A 2900 

composição dos colegiados já existente levará em consideração 2901 

os regimentos vigentes. Para a composição dos colegiados em 2902 

construção será levado em consideração às definições propostas 2903 

pelos respectivos GTs. Ressaltou que isso seria por uma questão 2904 
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de coerência, de equilíbrio e de isonomia. A Senhora Patrícia 2905 

Kunst Canetti, Representante de Arte Digital manifestou-se 2906 

dizendo que gostaria de voltar à questão dos GTs de Museus. Por 2907 

ter sido o único GT que não havia se reunido. E que o Conselheiro 2908 

Nascimento havia dito que tinham feito o Plano Setorial de 2909 

Museus, mas que tudo isso teria sido feito em paralelo. Porque o 2910 

IBRAM em quatro anos de existência do CNPC seguia em 2911 

paralelo. Indagou como seria tratado o assunto dos Museus e 2912 

gostaria de ter uma resposta da Mesa em relação ao assunto. O 2913 

Senhor Devair Antônio Fiorotti, Representante de Museus 2914 

manifestou-se dizendo que gostaria de fazer um pequeno histórico 2915 

do porque que o GT não estaria pronto. Informou que o GT não se 2916 

reuniu, porque ele seria o último a se reunir dentro de um 2917 

cronograma que havia sido feito. Informou que não tinha muitos 2918 

contatos no IBRAM, que o seu contato era o Mário Chagas a 2919 

quem tinha enviado um email se apresentando como 2920 

Representante de Museus no CNPC e solicitou que precisaria 2921 

entrar em contato urgente com o IBRAM porque estaria sendo 2922 

criado no CNPC um GT para a criação do Colegiado de Museu. 2923 

Informou que o email havia sido enviado em maio e como nunca 2924 

obteve resposta do IBRAM que, então, procurou a Maria Helena e 2925 

os nomes foram passados, o nome dos GTs que iriam se reunir. 2926 

Informou que após isso já havia tido uma conversa com a Maria 2927 

Helena e o Secretário João Roberto Peixe com relação ao IBRAM, 2928 

mas que tudo havia se descambado como todos viram na reunião 2929 

do dia anterior. E que todos perceberam que o nível não havia 2930 

sido nada agradável. A Senhora Maria Helena Signorelli, 2931 

Coordenadora-Geral do CNPC manifestou-se esclarecendo ao 2932 

Secretário que realmente havia acontecido isso, mas como na 2933 
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composição do grupo teria três representantes da sociedade civil 2934 

e dois do Ministério da Cultura, então, não houve as indicações 2935 

para a constituição do grupo. E também o IBRAM colocou que 2936 

gostaria de trazer essa proposta e por esse motivo o grupo não foi 2937 

constituído. O Senhor Devair Antônio Fiorotti, Representante 2938 

de Museus manifestou-se esclarecendo que quem não havia 2939 

enviado os nomes teria sido o IBRAM, porque ele já havia 2940 

encaminhado os nomes dos representantes da sociedade civil. A 2941 

Senhora Maria Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do 2942 

CNPC manifestou-se dizendo que precisaria confirmar, porque 2943 

seriam muitos grupos, mas disse achar que sim. O Senhor Devair 2944 

Antônio Fiorotti, Representante de Museus manifestou-se 2945 

esclarecendo que, inclusive, uma das pessoas seria a Andréa de 2946 

Bernardes, de Minas Gerais e o outro representante seria o seu 2947 

suplente. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 2948 

CNPC e Presidente da Mesa informou a Conselheira Patrícia que 2949 

em resposta ao que ela havia mencionado e em relação ao que o 2950 

Secretário Vitor teria colocado em relação à área do Audiovisual, 2951 

já se teria, na reunião do dia anterior, colocado uma posição com 2952 

relação à questão do Museus, do IBRAM, que na realidade não 2953 

seria o IBRAM. Informou que o IBRAM fazia parte do Sistema 2954 

Brasileiro de Museus, que já existia antes do Sistema Nacional de 2955 

Cultura, e que por esse motivo estariam se adequando aos 2956 

poucos ao Sistema Nacional de Cultura. Informou que isso seria 2957 

um processo também, que a questão precisaria ser melhor 2958 

trabalhada para que o processo haja e também em consideração 2959 

as especificidades de cada segmento, de cada setor. Citou o 2960 

exemplo do setor de Arquivos e todas as áreas que, na realidade, 2961 

todas tinham suas especificidades. Informou que algumas seriam 2962 
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iguais, mas outras seriam diferentes para cada área. Que a seu 2963 

ver isso precisaria ser melhor trabalhado, essa pré-existência do 2964 

Setor Setoriais e o Sistema Nacional de Cultura. Finalizou dizendo 2965 

ser a questão complexa e trabalhada em cada área. A Senhora 2966 

Patrícia Kunst Canetti, Representante de Arte Digital 2967 

manifestou-se dizendo que não estava sendo contemplada pela 2968 

sua colocação. E que a sua colocação era que havia um 2969 

segmento que não havia tido as reuniões do GT e que, então, 2970 

gostaria de saber como ficaria a situação desse segmento. E que 2971 

a sua solicitação seria a de que o plenário colocasse a sua 2972 

exceção na questão. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-2973 

Geral do CNPC e Presidente da Mesa informou que estaria 2974 

dando uma visão global do processo ao plenário do CNPC. A 2975 

Senhora Heloísa Esser dos Reis, Representante de Arquivos 2976 

manifestou-se dizendo entender o que o Secretário João Roberto 2977 

Peixe estaria colocando, mas que não concordava. Não 2978 

concordava com que o Arquivo fosse tratado diferente, na 2979 

proporcionalidade da sociedade civil e representantes do governo, 2980 

porque ninguém melhor do que um Colegiado constituído para 2981 

definir. Que em sua opinião não seria a Casa de Rui e nem ela 2982 

própria sozinha decidir a situação do Arquivo. E que teria que se 2983 

constituir um Colegiado para que isso fosse definido de forma 2984 

mais abrangente a discussão. E disse que se deveria constituir 2985 

também o Colegiado de Museus para que o assunto fosse 2986 

definido em conjunto com o IBRAM, com o ministério. E se o 2987 

colegiado entender que o IBRAM seria suficiente para o setor de 2988 

museus, então, se alteraria o regimento do conselho. Que isso 2989 

também seria válido para o Arquivo com relação à quantidade de 2990 

membros. O Senhor Luiz Alberto Brizola Cassol, 2991 
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Representante do Audiovisual ressaltou que se sentia menos 2992 

forte no CNPC, porque o seu setor não tinha Colegiado e que 2993 

considerava isso bastante importante. E que a interlocução com o 2994 

ministério só poderia acontecer se houvesse representatividade e 2995 

por isso a necessidade de se ter um Colegiado Setorial. O Senhor 2996 

João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente 2997 

da Mesa manifestou-se dizendo que iria dar início a votação. 2998 

Disse achar que a proposta que a Conselheira Rosa havia 2999 

colocado seria parecida com a do Conselheiro Washington. A 3000 

Senhora Patrícia Kunst Canetti, Representante de Arte Digital 3001 

manifestou-se insistindo na criação de um destaque para tratar a 3002 

questão dos Museus, que havia sido o único GT a não se reunir. 3003 

O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 3004 

Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que sim, mas não da 3005 

institucionalização do Sistema Nacional de Cultura que estaria em 3006 

votação no Congresso. E que gostaria que já tivesse sido votado 3007 

há muito tempo. A Senhora Maria Alice Viveiros de Castro, 3008 

Representante do Circo manifestou-se dizendo que teria que se 3009 

apresentar uma solução satisfatória com relação a esses assuntos 3010 

pendentes. Que teria que se arrumar uma saída em relação ao 3011 

setor de Museus. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-3012 

Geral do CNPC e Presidente da Mesa solicitou que fosse feita a 3013 

votação da proposta apresentada e se tivesse algum assunto para 3014 

complementar que fosse enviado por escrito à Mesa para ser 3015 

submetido ao plenário. Informou que a proposta que havia 3016 

chegado a Mesa seria a da Conselheira Rosa que se fundia com a 3017 

do Conselheiro Washington. A Senhora Patrícia Kunst Canetti, 3018 

Representante de Arte Digital manifestou-se dizendo que 3019 

pegando carona na proposta da Conselheira Rosa colocaria algo 3020 
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como: “...caso excepcional do segmento do setor de museus, que 3021 

se dê a reunião do GT de Museus e a partir dessa reunião de 3022 

sociedade civil e poder público reunidos se defina a composição 3023 

dos colegiados.” O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-3024 

Geral do CNPC e Presidente da Mesa em não havendo mais 3025 

proposta colocou em votação a proposta original. Em não 3026 

havendo voto favorável colocou em votação a proposta da 3027 

Conselheira Rosa. A proposta foi aprovada com 22 votos 3028 

favoráveis, nenhum desfavorável e nove abstenções. O Senhor 3029 

Nilton Aparecido Bobato, Representante do Livro, Leitura e 3030 

Literatura manifestou-se pedindo desculpas, dizendo que teria 3031 

que se retirar, mas gostaria de fazer um esclarecimento com 3032 

relação à agenda solicitada com o Secretário-Executivo. Informou 3033 

que o Senhor Secretário Vitor Ortiz havia falado com ele no café 3034 

informando que não tinha condições de continuar na reunião e 3035 

que nós deveríamos marcar uma nova agenda com ele a qualquer 3036 

momento que ele nos receberia para tratar do assunto. Ressaltou 3037 

que havia sugerido ao Secretário Vitor que o assunto fosse 3038 

incluso na pauta da próxima Reunião do CNPC. E que o 3039 

secretário disse que desde que o assunto fosse vinculado à 3040 

relação MinC, CNPC, tudo bem. Então, gostaria de já propor ao 3041 

plenário, que na próxima Reunião do CNPC fosse deixado na 3042 

pauta um período para discussão de MinC e os membros do 3043 

CNPC. Finalizou despedindo-se de todos, desejando um bom final 3044 

de trabalho. A Senhora Rosa Maria Leonardo Coimbra, 3045 

Relatora Substituta da Comissão e Representante da Dança 3046 

manifestou-se dizendo que gostaria de aproveitar a presença do 3047 

Conselheiro Nilton, por ele ter feito parte do GT de Direitos 3048 

Autorais, e como o Charles não pode estar presente, ele solicitou 3049 
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para colocar na Reunião do CNPC, que o Grupo de Trabalho da 3050 

qual ele fez parte, juntamente, com o Nilton e com o Du Oliveira, 3051 

do GT de Direito Autoral, deixar claro que o grupo não havia 3052 

concluído os trabalhos por conta de não ter recebido, de não ter 3053 

tido acesso ao documento que o MinC teria encaminhado. 3054 

Solicitou aos dois integrantes do GT que a corrigisse caso não 3055 

tivesse entendido o email. O Senhor Nilton Aparecido Bobato, 3056 

Representante do Livro, Leitura e Literatura informou que eles 3057 

iriam fazer um requerimento na próxima reunião a esse respeito. 3058 

Solicitou que a Reunião do CNPC ficasse na página do CNPC. O 3059 

Sr. Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira) Representante da 3060 

Música Erudita disse que gostaria que o assunto do GT de 3061 

Direito Autoral constasse na pauta da próxima Reunião do CNPC. 3062 

O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 3063 

Presidente da Mesa solicitou que a Relatora Rosa continuasse 3064 

com a leitura da redação do documento. A Senhora Rosa Maria 3065 

Leonardo Coimbra, Relatora Substituta da Comissão e 3066 

Representante da Dança passou a leitura do item 5. 5) deve ser 3067 

respeitado o critério de 1 representante mínimo para cada região 3068 

do país. Perguntou se havia destaque. O Senhor João Roberto 3069 

Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa 3070 

esclareceu que o item era regimental e que estaria ali só para 3071 

reafirmar a questão regimental. O Senhor Antônio José Amaral 3072 

Ferreira, Representante das Culturas Afro-brasileiras solicitou 3073 

que ao analisarem a questão se lembrassem da Região Norte, a 3074 

região mais complicada. Que se levasse em conta o Custo 3075 

Amazônico e a questão da regionalidade. O Senhor João 3076 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da 3077 

Mesa esclareceu que na proposta já estaria assegurando o 3078 
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mínimo de um representante para cada região do país. Em não 3079 

havendo posição contrária passou para a última coluna do 3080 

documento. A Senhora Rosa Maria Leonardo Coimbra, 3081 

Relatora Substituta da Comissão e Representante da Dança 3082 

passou a leitura do item seguinte: Critérios para a Indicação dos 3083 

Membros do Plenário do CNPC. A indicação do membro da 3084 

sociedade civil representante do Colegiado para o plenário do 3085 

CNPC deverá ser realizada na primeira reunião do referido 3086 

Colegiado. O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 3087 

CNPC e Presidente da Mesa esclareceu que esse item também 3088 

seria regimental. A Senhora Patrícia Kunst Canetti, 3089 

Representante de Arte Digital manifestou-se dizendo que tinha 3090 

uma proposta de destaque e sugeriu que se acrescentasse na 3091 

redação da proposta : “... titular e suplente.” O Senhor João 3092 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente da 3093 

Mesa concordou com a colocação feita pela Conselheira Patrícia. 3094 

Que fosse colocado: “... o titular e o respectivo suplente.” 3095 

Esclareceu que feita essa complementação perguntou se havia 3096 

concordância. Em não havendo manifestação contrária o item foi 3097 

aprovado. Informou que teria que ser visto dois itens que não 3098 

estavam no documento, que seria o calendário e depois a questão 3099 

da comissão eleitoral. A Senhora Patrícia Kunst Canetti, 3100 

Representante de Arte Digital manifestou-se sugerindo que se 3101 

começasse pela comissão eleitoral porque já estariam começando 3102 

a se retirar da reunião. E que o calendário poderia ser decidido e 3103 

enviado via email para todos. O Senhor João Roberto Peixe, 3104 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa concordou 3105 

com a sugestão da Conselheira Patrícia. Em seguida disse que 3106 

estava aberta a discussão para a Comissão Eleitoral. A Senhora 3107 
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Patrícia Kunst Canetti, Representante de Arte Digital 3108 

manifestou-se pedindo se possível fosse ler o documento sobre a 3109 

Constituição da Comissão Eleitoral feito pelo setor de Arte Digital. 3110 

O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 3111 

Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que o que a 3112 

Conselheira Patrícia acabara de ler seria o Capítulo IV, da 3113 

Portaria de 4 de dezembro de 2009, das Pré-Conferências 3114 

Setoriais. Que no caso estabelecia que seria uma comissão 3115 

eleitoral para cada setor. A Senhora Patrícia Kunst Canetti, 3116 

Representante de Arte Digital manifestou-se sugerindo que 3117 

entrasse no calendário o momento da comissão se reunir, para 3118 

não haver problemas no futuro. O Senhor João Roberto Peixe, 3119 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se 3120 

dizendo que da forma como havia sido sugerido estaria 3121 

contemplado. A Senhora Roseane da Conceição Costa Norat, 3122 

Representante de Arquitetura e Urbanismo manifestou-se 3123 

pedindo que ficasse registrado que no GT de Arquitetura e 3124 

Urbanismo havia sido acatada a mesma orientação na resolução. 3125 

O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e 3126 

Presidente da Mesa manifestou-se dizendo que se não havia 3127 

nenhuma outra proposta em relação ao ponto que estava aberta a 3128 

votação. Colocou a proposta em relação á Comissão Eleitoral e 3129 

informou que a mesma obteve 29 votos favoráveis e a proposta foi 3130 

aprovada por unanimidade a composição da Comissão Eleitoral. 3131 

A Senhora Rosa Maria Leonardo Coimbra, Relatora Substituta 3132 

da Comissão e Representante da Dança manifestou-se fazendo 3133 

uma observação quanto á eleição dos membros para compor a 3134 

Comissão Eleitoral. Esclareceu que poderia ser feita de duas 3135 

formas: 1) Como já havia sido votada, o plenário teria que decidir 3136 
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se retiraria a questão do plenário ou se deixaria que a aquela 3137 

comissão eleitoral para o setor não precisaria ser as duas 3138 

pessoas do mesmo setor. O Senhor João Roberto Peixe, 3139 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa manifestou-se 3140 

sugerindo que fosse ampliada a redação: “...do plenário, dos 3141 

colegiados ou GTs para a instalação dos Novos Colegiados do 3142 

CNPC.” Em seguida colocou em votação e em não havendo 3143 

manifestação contrária a proposta da Comissão Eleitoral foi 3144 

aprovada por unanimidade. Sugeriu que a indicação dos nomes 3145 

para a Composição da Comissão Eleitoral fosse feita na próxima 3146 

reunião do CNPC. Colocou em votação e o plenário aprovou por 3147 

unanimidade a sugestão. Vários comentários, sugestões, foram 3148 

feitas em relação ao Calendário da Comissão Eleitoral. Em 3149 

seguida informou que com relação ao calendário ficou 3150 

estabelecido que seria: Apresentação do Calendário Eleitoral: 3151 

1)Publicação do Edital – Até 15 de março; 2) Cadastro de 3152 

Eleitores e Candidaturas a delegados – De 15 de março a 20 de 3153 

abril; 3) Validação de Eleitores e Pré-Candidaturas a delegados e 3154 

publicação de resultado – 20 a 23 de abril; 4) Prazo para Recurso 3155 

– 23 a 27 de abril; 5) Homologação – 4 de maio; 6) Confirmação 3156 

das Pré-Candidaturas – 7 a 13 de maio; 7) Divulgação das 3157 

Candidaturas a Delegados – 13 a 31 de maio; 8) Eleição de 3158 

Delegados nos Estados e Distrito Federal – 31 de maio: 9) Fóruns 3159 

Nacionais Setoriais –  2 a 6 de julho. Após os debates foi 3160 

deliberado que o calendário será ajustado para contemplar o 3161 

período de 30 dias de eleição dos delegados estaduais e demais 3162 

deliberações do CNPC.  Em seguida passou a fazer alguns 3163 

informes: 1) Início do Seminário dos Planos de Cultura. E que 3164 

estariam sendo desenvolvidos dois projetos um com a 3165 
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Universidade de Santa Catarina que dará apoio à elaboração de 3166 

Planos de Cultura de dezessete estados. E  com a 3167 

Universidade Federal da Bahia que dará apoio à elaboração de 3168 

vinte planos de cultura, em doze capitais e oito cidades de regiões 3169 

metropolitanas. Que durante o ano de 2012 se teria dezessete 3170 

estados, doze capitais e oito cidades de regiões metropolitanas 3171 

desenvolvendo os seus Planos de Cultura com o apoio do 3172 

ministério. E cada estado teria três técnicos da equipe do próprio 3173 

estado e mais dois do ministério para dar o apoio. Informou que o 3174 

seminário teria a duração de três reunindo todos os técnicos e as 3175 

universidades repassando a metodologia e alinhando as 3176 

metodologias que serão desenvolvidas para os estados e para os 3177 

municípios. Ressaltou que isso seria muito importante para a 3178 

implementação do Sistema de Cultura. 2) Que haveria no 3179 

Nordeste com convênio com a Fundação Joaquim Nabuco, 3180 

também, recurso para formação de gestores nos estados da 3181 

Região Nordeste. 3) Informou que na próxima semana iria haver 3182 

um seminário com os consultores do convênio com a UNESCO, 3183 

que vão estar nas regionais, dando suporte para Estados e 3184 

Municípios na implementação do seu Sistema de Cultura. 3185 

Ressaltou que os quatro projetos em andamento seriam muito 3186 

importantes para o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura 3187 

como um todo, em especial para os Planos de Cultura e para a 3188 

formação de gestores durante o ano. A Senhora Maria Helena 3189 

Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC manifestou-se 3190 

informando que havia um pedido da SCDC de comunicação, duas 3191 

resoluções importantíssimas de proposta da Mesa, Moções e 3192 

Recomendações. A Senhora Márcia Helena Gonçalves 3193 

Rollemberg, Representante do Ministério da Cultura 3194 
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manifestou-se dizendo que tinha um comunicado a fazer sobre o 3195 

Relatório UNESCO, mas que devido ao horário iria encaminhar 3196 

por escrito a todos para conhecimento e depois ter um momento 3197 

para a apresentação. Informou já estar fazendo um pleito de pauta 3198 

da próxima reunião, para ser apresentado ao plenário. Em 3199 

seguida foi colocada em votação moções e recomendações, 3200 

sendo todas aprovadas pelo plenário como a seguir: Moção nº 59, 3201 

proposta pelo Conselheiro Victorino Chermont de Miranda, de 3202 

congratulações ao Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico 3203 

Pernambucano, pelo transcurso dos 150 anos de sua fundação e 3204 

pelos trabalhos que, infatigavelmente, vem realizando em prol da 3205 

história e da cultura do povo de Pernambuco. Moção nº 60, 3206 

proposta pela Conselheira Virgínia Menezes, de homenagem 3207 

póstuma ao ator, diretor teatral, escritor e tradutor Fernando 3208 

Amaral dos Guimarães Peixoto (Fernando Peixoto), pela trajetória 3209 

de artista exemplar na contribuição pela valorização e 3210 

fortalecimento do teatro brasileiro, pela defesa da liberdade e da 3211 

democracia através de sua obra. Recomendação nº 35 – Proposta 3212 

pelo Colegiado de Literatura, Livro e Leitura - Recomenda à 3213 

Secretaria-Geral do Conselho Nacional de Política Cultural que 3214 

convide um membro representante da sociedade civil do Conselho 3215 

Nacional de Educação para participar das reuniões do Colegiado 3216 

Setorial de Literatura, Livro e Leitura. Recomendação nº 36 – 3217 

Proposta pelo Colegiado de Literatura, Livro e Leitura - 3218 

Recomenda à Fundação Biblioteca Nacional a destinação de 3219 

recursos relativos a compras governamentais no Programa Livro 3220 

Popular para programas e projetos de mediação de leitura. 3221 

Recomendação nº 37 – Proposta pelo Colegiado de Literatura, 3222 

Livro e Leitura - Recomenda ao Ministério da Cultura que publique 3223 
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os resultados do edital Pro-Cultura para pequenas e médias 3224 

livrarias, anunciado em 2010, e execute o pagamento dos projetos 3225 

aprovados. Recomendação nº 38 – Proposta pelo Colegiado de 3226 

Literatura, Livro e Leitura - Recomenda à Presidência da FBN e à 3227 

Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, a apresentação 3228 

de um calendário para a concretização das prioridades na área de 3229 

institucionalização das políticas para o livro, leitura e literatura. 3230 

Recomendação nº 39 – Proposta pelo Colegiado de Moda - 3231 

Recomenda ao Ministério da Cultura promover a salvaguarda e o 3232 

reconhecimento de saberes e fazeres do oficio de alfaiate como 3233 

patrimônio imaterial do Brasil. Recomendação nº 40 – Proposta 3234 

pelo Colegiado de Moda - Recomenda ao Ministério da Cultura a 3235 

criação de editais para fomento de projetos que tenham a moda 3236 

como vetor de pesquisa, documentação, exposição e 3237 

desenvolvimento de produtos com foco na preservação e difusão 3238 

de saberes e fazeres tradicionais. Recomendação nº 41 – 3239 

Proposta pelo Colegiado de Moda - Recomenda ao Ministério da 3240 

Cultura a criação de editais para o fomento de iniciativas que 3241 

promovam o diálogo entre moda, cultura e tecnologia. 3242 

Resoluções: 1) Resoluções que iriam instituir o Sistema Nacional 3243 

de Cultura e a Comissão Temática de Finanças e Termos de 3244 

Parcerias e Comissão Temática da Comissão Nacional de 3245 

Cultura. A Senhora Maria Helena Signorelli, Coordenadora-3246 

Geral do CNPC, explicou que essas resoluções haviam sido 3247 

instituídas por Portaria em 2009 e nas Portarias existia um prazo e 3248 

pelo regimento as comissões temáticas não teriam prazos, seriam 3249 

comissões permanentes. Mas que de acordo com orientação da 3250 

Consultoria Jurídica teria que se fazer uma resolução criando 3251 

novamente as comissões temáticas e sugeriu que ficasse 3252 
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registrado que o conselho estaria convalidando os atos das 3253 

comissões. Continuando a Senhora Maria Helena acatou a 3254 

sugestão de se incluir na pauta da próxima reunião esse item por 3255 

problemas de quórum. A Senhora Rosa Maria Leonardo 3256 

Coimbra, Relatora Substituta da Comissão e Representante 3257 

da Dança solicitou que a Mesa tomasse o cuidado de na próxima 3258 

reunião não inchar a pauta, para que pudesse se discutir as 3259 

demandas que já haviam sido colocadas. O Senhor Washington 3260 

da Silva Queiroz, Representante do Patrimônio Imaterial 3261 

solicitou ao MinC rever a questão da companhia de aviação, 3262 

ressaltando não estar se sentindo seguro nos voos. Informou que 3263 

na hora do avião sair um cheiro de óleo diesel se espalhou. E que 3264 

foi informado que as passagens eram mais baratas, mas que 3265 

existiam problemas. Solicitou ao Ministério que revisse a questão 3266 

da empresa Webjet. A Senhora Maria Helena Signorelli, 3267 

Coordenadora-Geral do CNPC esclareceu que as compras de 3268 

passagens são feitas pelo Sistema de Concessão de Diárias e 3269 

Passagens do Governo Federal, esse é um sistema que todos 3270 

devem usar, inclusive a ministra. O Senhor Renato da Silva 3271 

Moura, Representante do Artesanato solicitou que, se possível, 3272 

fosse adiantado o pagamento de diárias. A Senhora Maria 3273 

Helena Signorelli, Coordenadora-Geral do CNPC esclareceu 3274 

que o sistema também não permitia que fosse feito o 3275 

adiantamento da diária antes de cinco dias da viagem. E que não 3276 

dependia só do CNPC, dependia do Sistema Financeiro. O 3277 

Senhor Washington da Silva Queiroz, Representante do 3278 

Patrimônio Imaterial manifestou-se agradecendo a Senhora 3279 

Dayse pela atenção aos pleitos solicitados. Solicitou que se 3280 

prestasse mais atenção em algumas coisas, como por exemplo, 3281 
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uma devolução de passagem que ele havia feito e o sistema 3282 

estava cobrando-lhe. Ressaltou que isso era uma situação muito 3283 

ruim. O Senhor Ignácio José Kornowski, Presidente da 3284 

Comissão Temática do ST SNC e Representante da 3285 

Confederação Nacional de Municípios manifestou-se dizendo 3286 

que mais uma etapa estaria terminando e que a meta das 3287 

comissões estabelecidas haviam sido cumpridas. Agradeceu a 3288 

todos, informou que não iria citar nomes, mas que gostaria de 3289 

agradecer a todos. Disse que havia sido dado um avanço grande 3290 

nos dois dias de reunião. Finalizou agradecendo a todos pela 3291 

colaboração. A Senhora Márcia Helena Gonçalves Rollemberg, 3292 

Representante do Ministério da Cultura manifestou-se dizendo 3293 

que gostaria de parabenizar a comissão pelo excelente trabalho 3294 

realizado durante os dois dias. E que era uma honra ter 3295 

participado, pela primeira vez, de um trabalho do conselho. E que 3296 

o MinC também estaria parabenizando a comissão. O Senhor 3297 

João Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC e Presidente 3298 

da Mesa agradeceu a todos da comissão e aos conselheiros, 3299 

especialmente os resistentes que teriam ficado até o momento do 3300 

encerramento e que se teria concluído a etapa, mas que se teria 3301 

pela frente o desafio, tanto da renovação do Plenário do CNPC, 3302 

quanto à renovação de todos os colegiados com maior 3303 

abrangência de participação nos estados. Ressaltou que ao final 3304 

do processo já se estaria com quase todos os colegiados 3305 

instalados e isso daria uma nova legitimidade ao Conselho 3306 

Nacional de Política Cultural e a todos os seus colegiados. Que se 3307 

teria uma etapa vencida, mas um grande desafio pela frente, que 3308 

seriam vencidos e tornariam o conselho mais forte e 3309 

representativo, tanto por parte da sociedade, quanto pelas 3310 
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representações governamentais. Finalizou agradecendo a todos e 3311 

que todos estivessem preparados para enfrentar os novos 3312 

desafios. A Senhora Cláudia Leitão, Representante do 3313 

Ministério da Cultura manifestou-se dizendo que gostaria de 3314 

saudar o colega, Secretário João Roberto Peixe, pela atuação, 3315 

pelo desempenho, pela capacidade de lidar com os dois dias de 3316 

reuniões, mesmo nos momentos de tensão. Ressaltou que todos 3317 

foram brilhantes, competentes. Disse querer saudar, também, a 3318 

participação da sociedade civil da composição do CNPC. Que 3319 

todos haviam sido de uma cordialidade, de uma elegância, de 3320 

uma dignidade na colocação nas falas, nas réplicas, nas tréplicas, 3321 

mas que tudo liderado pelo Secretário João Roberto Peixe. 3322 

Ressaltou que o Secretário João Roberto Peixe estaria fazendo 3323 

um trabalho brilhante. Ressaltou que a sua interlocução com o 3324 

CNPC continuaria com o ministério, com as suas secretarias, no 3325 

exercício democrático tão difícil de se fazer. Finalizou dando 3326 

parabéns a todos. O Senhor Washington da Silva Queiroz, 3327 

Representante do Patrimônio Imaterial manifestou-se 3328 

concordando com a fala da Secretária Cláudia e parabenizou o 3329 

Secretário João Roberto Peixe pela sua leveza na condução dos 3330 

trabalhos.  O Senhor João Roberto Peixe, Secretário-Geral do 3331 

CNPC e Presidente da Mesa agradeceu e ressaltou que o 3332 

trabalho era de todos. A Senhora Rosa Maria Leonardo 3333 

Coimbra, Relatora Substituta da Comissão e Representante 3334 

da Dança agradeceu a comissão pela confiança depositada com 3335 

relação à substituição de última hora na Relatoria da Comissão, 3336 

em substituição ao Conselheiro Charles num processo tão 3337 

importante para todos. Informou que até o final do seu mandato 3338 

seria coerente com a sua consciência, solicitou respeito como 3339 
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respeitava a todos. Agradeceu pela confiança e por terem 3340 

escutado-a até o final. O Senhor João Roberto Peixe, 3341 

Secretário-Geral do CNPC e Presidente da Mesa finalizou 3342 

agradecendo a todos e lembrou que o trabalho iria ser grande, 3343 

mas que seria necessário para que o trabalho fosse bem sucedido 3344 

e deu por encerrada a reunião.  Encerrada a 6ª Reunião 3345 

Extraordinária.            3346 
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