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MINISTÉRIO DA CULTURA 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC 

ATA 

 

 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO SETORIAL DE CULTURAS 

POPULARES, DO CONSELHO NACIONAL DE 

POLÍTICA CULTURAL, REALIZADA NOS 

DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2011. 

 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e onze, às dez horas nesta 1 

cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, nas dependências do Hotel 2 

Sonesta, no Setor Hoteleiro Norte - Quadra 05 Bloco B - Sala Samba, situado 3 

nesta capital, sob a presidência do Sr. Fabiano Lima (Coordenador-Geral do 4 

CNPC), na presença dos (as) Conselheiros (as): Sr. Adelcimar dos Santos 5 

Silva (Líderes Comunitários); Sr. Alessandro Cezar Araújo Azevedo 6 

(Região Sudeste); Sr. Célio Augusto Pereira Souza Pereira (Líderes 7 

Comunitários); Sra. Clementina Correia Pereira (Líderes Comunitários); Sr. 8 

Eliomar Carlos Mazoco (Mediadores Culturais); Sra. Giordanna Laura da 9 

Silva Santos (Mediadores Culturais); Sra. Graziela de Castro Saraiva 10 

(Líderes Comunitários); Sr. Isaac Williams Farias Loureiro (Mediadores 11 

Culturais); Sr. Ivo Benfatto (Região Sul); Sr. Jacildo Bezerra (Região Norte); 12 

e da Sra. Rejane Nóbrega (Mediadores Culturais): Teve início a 3ª Reunião 13 

Ordinária do Colegiado Setorial de Culturas Populares, destinada a apreciar a 14 

pauta a seguir. Pauta do dia 19 de Maio de 2011: Item I - Abertura da 15 

Sessão; Item II - Fala da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural; Item 16 
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III - Fala do representante do Colegiado no Plenário do CNPC sobre os 17 

trabalhos e encaminhamentos; Item IV - Abertura da palavra aos membros do 18 

Colegiado para debate; Item V - Apresentação: “Implementação do Plano 19 

Nacional de Cultura”; e Item VI - Debate: “Priorizações do PNC, sob ótica das 20 

culturas populares para PPA 2012-2015”. Pauta do dia 20 de Maio de 21 

2011: Item VII – Discussão do cronograma e priorização das diretrizes e 22 

ações dos macroprogramas do Plano Setorial de Culturas Populares; Item VIII 23 

- Apresentação da proposta da Lei dos Mestres pelo representante do 24 

mandato do Deputado Federal Edson Santos (PT/RJ); Item IX - Apresentação 25 

da proposta do Benefício por Mérito Cultural - IPHAN; Item X - Apresentação: 26 

Lei Griô; Item XI - Abertura da palavra aos membros para debate; e Item XII - 27 

Encaminhamentos, informes e breves comunicações. Item I – Abertura da 28 

Sessão: O Sr. Fabiano Lima cumprimentou a todos em nome do Conselho 29 

Nacional de Política Cultural e informou que estavam naquele momento 30 

iniciando, dentro da programação do Conselho, o ciclo de reuniões dos 31 

Colegiados; relatou que o Plenário do Conselho se reuniu duas vezes no 32 

presente, uma reunião ordinária em abril e outra reunião extraordinária no 33 

início do mês de maio. Ele ressaltou que a convocação foi em cima da hora 34 

porque o Conselho passou por dificuldades operacionais e se desculpou com 35 

todos; informou que a nova Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, 36 

por decisão da atual gestão, dividiria as responsabilidades de coordenação do 37 

Colegiado, juntamente com a Coordenação do CNPC, mas o Conselho 38 

continuaria sendo o protagonista. Logo na sequência passou a palavra à 39 

Secretária Marta Porto, da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, 40 

para que ela fizesse uma fala inicial, pois não poderia permanecer na reunião. 41 

A Sra. Marta Porto cumprimentou a todos e todas e informou que era uma 42 

honra estar ali presente; relatou que fez questão de ir abrir a reunião junto ao 43 

Conselho, mas que infelizmente não poderia permanecer por todo o período 44 

da manhã, pois ela foi convocada pela ministra e teria que se fazer presente. 45 

Ela relatou que tinham um longo trabalho pela frente com a nova Secretaria 46 

de Cidadania e Diversidade Cultural, um intenso trabalho de institucionalizar 47 

e dar forças políticas para os trabalhos das Culturas Populares, das Culturas 48 
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Indígenas e das Culturas de Matrizes Africanas, pois era um compromisso 49 

assumido desde o primeiro dia de gestão; frisou que a institucionalidade 50 

nova da Secretaria abria uma perspectiva muito boa no sentido de que terão 51 

reforços financeiros e que pretendem, dentro da lógica de uma secretaria 52 

fundida, transformar o trabalho da Secretaria em um trabalho onde os 53 

brasileiros participem de um Brasil que valoriza as suas Culturas Populares e 54 

tê-las como centro e coração de uma dinâmica, de uma cultura do país. Ela 55 

explicou que no dia anterior encaminharam para o Ministério do 56 

Planejamento a proposta de estruturação da Secretaria, onde havia uma 57 

Coordenação voltada para as Culturas Tradicionais e isso era muito 58 

importante por que era novo na dinâmica da estrutura do Ministério, foi um 59 

longo debate interno; relatou que essa Coordenação será coordenada pelo Sr. 60 

Marcelo Manzatti, que já possuía uma longa trajetória nessa área, com o Sr. 61 

Daniel Castro, ambos ali presentes, e com a Jô Brandão trabalhando na área 62 

vinculada da Matriz Africana tentando operar de uma forma interdisciplinar 63 

dentro do próprio Programa Cultura Viva; informou que estavam 64 

redesenhando o Programa no sentido de dar mais potência para as ações 65 

focadas em Cultura Popular, Cultura Indígena e Cultura de Matriz Africana. 66 

Ela ressaltou que representar essas ações e a maturidade de cada setor 67 

implicaria que a representação estivesse estampada na peça principal do 68 

Governo Brasileiro, o Plano Plurianual, que era a diretriz que define os 69 

próximos quatro anos de estratégias políticas orçamentárias e de articulação 70 

do Estado Brasileiro; frisou que são várias as questões que o Estado 71 

Brasileiro nas últimas décadas, especialmente nos últimos oito anos do 72 

Governo Lula, que avançaram e a Cultura, em especial, tem que ter a 73 

sabedoria e a condição de trabalhar sobre elas, a partir das demandas, mas 74 

especialmente enxergando a contribuição cultural, fazendo frente a essas 75 

questões em que o Estado hoje se coloca; relatou que estão iniciando um 76 

trabalho muito sério com a Secretaria de Direitos Humanos, o qual a Ministra 77 

Ana de Hollanda e a Ministra Maria do Rosário, depois de dois meses de 78 

trabalhos de suas equipes técnicas vão pela primeira vez assinar um termo 79 

de parceria para cumprimento das diretrizes do PNDH3, na ação cultural do 80 
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estado brasileiro; disse que era um ano de contingenciamento violento de 81 

recursos em todos os Ministérios da Esplanada, mas que estavam 82 

encontrando formas de trabalha articuladamente tanto entre as secretarias 83 

do Ministério como com outros Ministérios, e assim lançarão vários editais 84 

em conjunto com a Funarte, com a Casa Rui Barbosa, com a Biblioteca 85 

Nacional, com os Comitês do PROLER, com bibliotecas em áreas de Quilombo, 86 

com bibliotecas em áreas indígenas, com trabalho de formação de agentes 87 

literários, e que se tudo der certo ano que vem serão agentes remunerados, e 88 

isso ela entende como um compromisso do Ministério da Cultura. Após mais 89 

algumas considerações, ela solicitou que todos pensassem em formar que 90 

poderiam trabalhar e maneiras de operar, para que ampliassem a capacidade 91 

de se fazer valer a riqueza da Cultura Popular Brasileira; por fim, desejou a 92 

todos um ótimo trabalho e informou que no dia seguinte estaria na reunião 93 

novamente, ouvindo todo o processo de discussão que foi colocado para 94 

poder dar os encaminhamentos necessários. O Sr. Fabiano Lima agradeceu e 95 

reiterou sobre os desafios que também vão enfrentar, e que o maior desafio 96 

era como tornarem essas instâncias abertas de participação de fato efetivas e 97 

frisou que esse desafio era um processo contínuo, onde não havia ponto de 98 

chegada, mas havia várias possibilidades de como tornar o Colegiado efetivo. 99 

Ele explicou que a nova gestão fez uma reorganização administrativa dentro 100 

do Ministério: a junção de duas Secretarias que resultou na Secretaria de 101 

Cidadania e Diversidade Cultural, a criação da Secretaria de Economia 102 

Criativa, e a Coordenação do CNPC que foi deslocada da estrutura da 103 

Secretaria Executiva e passou para a Secretaria de Articulação Institucional, 104 

com a responsabilidade agora de focar a sua ação para a consolidação do 105 

Sistema Nacional de Cultura. Ele esclareceu que o tripé do Sistema Nacional 106 

de Cultura é composto pelos Conselhos, Fundos e Planos, e que a 107 

Coordenação do CNPC assumiu também responsabilidade sobre o Conselho 108 

Tripartite proposto pelo Sistema e pela realização das Conferências Nacionais 109 

de Cultura; observou que nesse sentido, a Coordenação ganhou maiores 110 

responsabilidades, mais trabalho, mais carga e mais jornada de trabalho e 111 

precisariam de um tempo para a equipe do Conselho absorver todas essas 112 
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mudanças; acrescentou que provavelmente vai haver a necessidade de 113 

aumentar a equipe, mas devido à contenção de restrição orçamentária, terão 114 

que fazer mais com o mesmo, ou talvez mais com menos, o que requer muita 115 

criatividade. A Sra. Maria Helena Signorelli cumprimentou rapidamente a 116 

todos e informou que iria presidir a reunião do Colegiado Setorial de Dança 117 

que estava acontecendo simultaneamente na sala ao lado; ressaltou que seria 118 

um desafio assumir a Coordenação-Geral do Conselho, um desafio que a 119 

movia cada vez mais na construção de uma proposta de consolidação de 120 

todos os trabalhos que já foram feitos nos últimos anos, de todos os 121 

encaminhamentos de consolidação da cultura como prioridade na política 122 

pública do Brasil. O Sr. Fabiano Lima apresentou qual seria a pauta a ser 123 

debatida. O Sr. Ivo Benfatto, representante da Região Sul, informou que teria 124 

que se ausentar da reunião, pois iria à CNIC fazer uma palestra sobre as 125 

culturas populares e acrescentou que sua intenção era também aproveitar a 126 

oportunidade para falar sobre a relação das culturas populares com a CNIC, 127 

sobre a ausência das culturas populares no Plenário da CNIC e que falaria 128 

também sobre as dimensões da cultura, sobre a importância do simbólico e 129 

ressaltaria a importância da cidadania das culturas populares em sua enorme 130 

diversidade; frisou que tão logo terminasse ele retornaria para os trabalhos 131 

do Colegiado. O Sr. Fabiano Lima dando continuidade aos trabalhos passou a 132 

palavra ao Sr. Marcelo Manzatti que tinha uma proposta de encaminhamento.  133 

O Sr. Marcelo Manzatti informou que tinha uma sugestão de inversão da 134 

pauta, mas antes de pronunciá-la, cedeu a palavra a Sra. Rejane.  A Sra. 135 

Rejane Nóbrega, representante dos Mediadores Culturais, questionou a 136 

pauta, pois mais uma vez ela chegava pronta para a reunião sem discussão 137 

prévia com o Colegiado, e que também não foram consultados para o 138 

processo de fusão da CIB com a SCC, e tinham demandas anteriores que 139 

precisavam ser discutidas, mas não estavam contempladas na pauta; 140 

ressaltou que a proposta de pauta deveria ser discutida na rede ou então que 141 

definissem de vez que não teria discussão sobre a pauta e se posicionou 142 

contra a gestão, que estava sem transparência, pois poderia minimamente ter 143 

sido discutido com o Colegiado a proposta da pauta. O Sr. Fabiano Lima 144 



6 

 

esclareceu que não era de conhecimento por parte da Coordenação e nem 145 

dele a proposta de pauta referida. A Sra. Rejane Nóbrega explicou que a 146 

proposta de pauta reunia propostas dos trinta membros do Colegiado e que 147 

tinha uma carta de solicitação para reunião do Colegiado que tinha sido 148 

encaminhada à SCDC e para a Ministra, mas que o Colegiado não obteve 149 

resposta. O Sr. Fabiano Lima esclareceu que a carta encaminhada pelo Isaac 150 

através do plenário, como representante das culturas populares, foi subscrita 151 

ao CNPC, mas estava fora das possibilidades do Conselho operacionalizar; 152 

explicou que havia uma sobrecarga de trabalho que infelizmente não os 153 

possibilitava dar a devida presteza, fazer as coisas dentro do prazo mais 154 

adequado que seria justamente o encaminhamento, inclusive cobrando as 155 

respostas; observou que, segundo o seu conhecimento, não houve tempo 156 

hábil da coordenação geral em fazer essa discussão, e que via pouquíssimas 157 

possibilidades nesse contexto, devido à restrição de pessoal e ao aumento de 158 

competências, e ainda mais com a criação da demanda dos novos colegiados 159 

setoriais. O Sr. Isaac Loureiro reiterou a questão colocada pela Sra. Rejane e 160 

afirmou que particularmente não se sentia nem um pouco confortável numa 161 

condição de interlocutor não oficial entre o Colegiado e o Plenário do CNPC; 162 

relatou que tentou dar ao conjunto do Colegiado uma informação mais atual 163 

sobre as questões que estavam sendo discutidas dentro do Conselho Nacional 164 

que ele considerava de grande importância, inclusive fez várias sugestões 165 

também de pauta, mas que não teve resposta nem do próprio Colegiado. O Sr. 166 

Fabiano Lima esclareceu que o Regimento aprovado estava no site 167 

www.cultura.gov.br/cnpc, dentro da pasta chamada “Colegiados”, à esquerda 168 

da página, e que dentro dessa pasta estavam listados cada Colegiado 169 

específico da área, e dentro de cada subpasta estava disponível as cópias do 170 

Regimento Interno de cada Colegiado. O Sr. Alessandro Azevedo reiterou a 171 

insatisfação com a forma operante que vinha acontecendo nas últimas 172 

reuniões do Colegiado, reiterou sobre a questão da pauta, e frisou que o 173 

Colegiado não era ouvido; questionou qual seria objetivamente o 174 

encaminhamento a ser dado e que era preciso que colocassem no início das 175 

reuniões dez ou quinze minutos para poderem cobrar os encaminhamentos e 176 

http://www.cultura.gov.br/cnpc
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para que durante o encontro essas respostas fossem dadas; ressaltou ainda 177 

que tinham pontos que foram colocados que acabam não discutindo e que a 178 

questão da presença de um mediador, no caso, não era com a pessoa do 179 

Marcelo é a forma como foi colocada dentro da rede. O Sr. Fabiano Lima 180 

passou a palavra ao Sr. Marcelo Manzatti, que por sua vez esclareceu que 181 

estava ausente pela impossibilidade de ter um canal de contato com todos, 182 

existia uma lista de discussão, mas não era compartilhada e explicou que não 183 

era certo ficar discutindo questões em uma lista que não tinha a 184 

institucionalidade devida; repudiou as colocações com relação à pauta, pois a 185 

pauta era uma sugestão, não era uma imposição do Ministério; avisou que a 186 

carta que havia sido encaminhada à Ministra não teria chegado à Secretaria, 187 

que estavam aguardando despacho do Gabinete da Ministra então não tinha o 188 

que fazer; lembrou que o Colegiado era um órgão de Governo que ouvia a 189 

sociedade e não um órgão da sociedade que ouvia o Governo; informou que 190 

poderiam alterar a pauta em 100% se entrassem em um acordo comum; 191 

esclareceu que transfeririam as falas do Sr. Roberto Peixe e da Sra. Marta 192 

Porto, pois eles não puderam se fazer presentes naquela manhã, para o dia 193 

seguinte; indicou que discutissem os Itens VIII, IX e X em conjunto para que 194 

não ficassem três processos correlatos caminhando separados quando, na 195 

verdade, incidiam sobre o mesmo público alvo que eram os mestres, as 196 

tradições populares e as suas comunidades; sugeriu ainda que logo após o 197 

almoço iniciassem com o Item V - referente à apresentação da Secretaria de 198 

Políticas Culturais sobre o PPA - e logo após antecipariam para o Item VII – 199 

Oficina de Trabalho, discussão e priorização das diretrizes e ações dos 200 

macroprogramas do Plano Setorial de Culturas Populares; fez mais algumas 201 

sugestões de inversões de pauta e abriu para debate. O Sr. Eliomar Mazoco 202 

relatou que o Colegiado era um órgão do Governo, então a responsabilidade 203 

era do Governo e a coordenação era do Colegiado; disse que o Sr. Isaac era a 204 

pessoa escolhida para ser o representante no Conselho Nacional, portanto, o 205 

Governo deveria informá-los com quinze dias de antecedência da realização 206 

da reunião e não dois ou três dias; frisou que era fundamental a página na 207 

Internet para pré-discutirem alguns temas e a própria agenda; relatou 208 
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aspectos sobre a carta e ressaltou que, para ele, uma hora e meia para o Sr. 209 

Manzatti e para o Sr. Américo discorrerem naquela tarde era muito tempo. O 210 

Sr. Alessandro Azevedo propôs que fosse incluído na relação de pauta a 211 

discussão do Decreto criado em trinta de dezembro que impedia a parceria 212 

entre entidades privadas e o poder público no repasse de recursos nos 213 

eventos. A Sra. Rejane Nóbrega colocou que a fala do Sr. Isaac, que seria para 214 

passar informes do CNPC, poderia ser realocada para o final, no Item XII - 215 

Encaminhamentos, informes e breves comunicações, e que a fala do Sr. 216 

Marcelo se unisse a fala da Secretária Marta Porto, pois eram da mesma 217 

Secretaria. O Sr. Isaac Loureiro relatou que tinham que discutir o 218 

planejamento do Colegiado e a necessidade de criarem GT’s para que 219 

pudessem se aprofundar em certas questões, elaborar propostas e pensar em 220 

como se daria a demanda do planejamento dos trabalhos; frisou que tinham 221 

vários pontos que não conseguiriam esgotar em dois dias, por isso, 222 

precisavam definir se haveria ou não necessidade de mais reuniões, e queria 223 

que isso fosse também inserido na pauta. A Sra. Rejane Nóbrega acresceu 224 

que poderiam começar pelas propostas que não estavam contempladas na 225 

proposta de pauta e que era urgente que começassem a falar do PPA, pois a 226 

discussão do PNC era uma discussão vencida, que já tinha sido feita 227 

anteriormente e não tinha necessidade de voltarem. O Sr. Marcelo Manzatti 228 

sugeriu que incluíssem também a questão do calendário da Lei dos Direitos 229 

Autorais, pois estava acontecendo uma consulta pública e o tema dos 230 

conhecimentos dos mestres tradicionais não estava contemplado no Plano; 231 

relatou que existe um precedente, um Decreto de proteção dos 232 

conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético, trabalhado 233 

pelo Ministério do Meio-ambiente, e que quando fosse produzido um 234 

remédio da sabedoria indígena, o Decreto protege e evita que um biopirata, 235 

por exemplo, vá lá e recolha aquilo e faça um produto industrializado sem 236 

compartilhar os benefícios com a comunidade; frisou que, para ele, era um 237 

ponto de pauta a ser incluído. Ele também disse que quanto à questão 238 

levantada sobre qual o canal de comunicação que usariam se seria a lista que 239 

existe ou se reativaram o blog do Ministério criado na época das pré-240 
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conferências, teriam que deliberar como que daria o trabalho de coordenação 241 

desse canal; explicou que a proposta do PNC era priorizar os Pontos de 242 

Cultura Popular que iriam para o PPA. O Sr. Fabiano Lima esclareceu que o 243 

planejamento e a definição das datas das reuniões desencadearia a 244 

possibilidade de fazerem compromissos quanto à questão da antecipação de 245 

pauta e de convocações; sugeriu que o colegiado propusesse à Coordenação e 246 

à Secretaria alternativas de datas em setembro, dias úteis para que a reunião 247 

fosse realizada que tentariam ajustar de acordo com as possibilidades. O Sr. 248 

Jacildo Bezerra, representante da Região Norte, solicitou que o material que 249 

fosse ser discutido nas reuniões fosse enviado para os membros do Colegiado 250 

com antecedência para que se municiassem para as discussões. O Sr. Fabiano 251 

Lima acrescentou que eles teriam um indicativo de pauta até o dia 31 de 252 

agosto que seria plausível de alterações de acordo com emergências, ao passo 253 

que a construção definitiva da pauta iria depender da posição da Secretaria e 254 

do Ministério; frisou que para que a comunicação fosse efetivada eles tinham 255 

que articular um canal de e-mail ou um blog que todos participassem, tanto 256 

Ministério e quanto Colegiado. O Sr. Isaac Loureiro recomendou que 257 

tivessem um prazo de no mínimo quinze dias antes da reunião para 258 

analisarem a proposta de pauta para terem tempo hábil de sugerir inserções 259 

ou indicativos para a mesma. O Sr. Fabiano Lima concordou e informou que 260 

com quinze dias antes eles receberiam o indicativo de pauta e o Colegiado 261 

apresentaria suas propostas. A Sra. Rejane Nóbrega observou que tinham 262 

pessoas na rede que nem faziam mais parte da SID ou dos Colegiados e que 263 

ainda estavam no grupo de discussões e estas, tinham que ser retiradas dos 264 

canais de comunicação. O Sr. Adelcimar dos Santos reiterou que aqueles que 265 

já tinham saído do Colegiado, o mediador do grupo deveria comunicar e 266 

retirá-los e frisou que isso já havia sido discutido. O Sr. Fabiano Lima 267 

sugeriu que criassem um novo grupo que fosse exclusivamente do Colegiado 268 

e da Sociedade Civil. O Sr. Daniel Castro informou que estava assumindo na 269 

Secretaria uma Coordenação na área de planejamento, orçamento e gestão de 270 

informação e por isso não estava mais diretamente ligado à área de culturas 271 

populares, sendo assim estava saindo oficialmente do Colegiado de Culturas 272 



10 

 

Populares; agradeceu pela convivência com todos e ressaltou que 273 

continuarão convivendo e trabalhando juntos, e frisou que nunca tiveram 274 

uma pauta tão emocionante para o Colegiado; por fim, fez uma síntese do 275 

trabalho do Colegiado e ressaltou que era sim positivo discutir a pauta, 276 

cumprir o importante papel que eles cumpriam em relação a todos os 277 

produtores culturais, os fazedores de cultura no Brasil. O Sr. Alessandro 278 

Azevedo propôs que fossem anunciados no dia seguinte os nomes dos 279 

Ministérios que estavam fazendo parte do Colegiado. O Sr. Marcelo Manzatti 280 

registrou a chegada do Sr. Chico Simões, conselheiro também do Plenário do 281 

Conselho, representando as ações de inclusão cultural a partir de atividades 282 

sociais. O Sr. Isaac Loureiro sugeriu que incluíssem um ponto para discutir a 283 

articulação política do Colegiado, que seria justamente a interação com as 284 

outras áreas, a presença dos outros Colegiados e solicitou que garantissem 285 

espaço para apresentação e aprovação de moções e recomendações. O Sr. 286 

Alessandro Azevedo reforçou a importância da representação na Frente 287 

Parlamentar de Cultura. O Sr. Fabiano Lima respondeu que isso entraria nos 288 

encaminhamentos e deu continuidade a pauta. Item II - Fala da Secretaria 289 

da Cidadania e da Diversidade Cultural: O Sr. Marcelo Manzatti 290 

apresentou a nova estrutura da Secretaria da Cidadania e da Diversidade 291 

Cultural, resultado da fusão das secretarias de Cidadania Cultural (SCC) e 292 

Identidade e Diversidade (SID); relatou que contavam com novas assessorias 293 

especiais associadas diretamente ao Gabinete, e que isso ajudará uma séria 294 

de coisas que, segundo ele, na estrutura anterior eram muito falhas, muito 295 

ruins; informou que agora terão um trabalho de articulação entre as 296 

Secretarias e dentro do próprio Ministério e suas vinculadas; disse que o 297 

Ministério tinha muito pouca efetividade de conversas entre as Secretarias do 298 

Ministério com outros órgãos que trabalham na mesma frente das culturas 299 

populares e que a Sra. Neide vai fazer esse trabalho de dentro do Gabinete; 300 

informou que terão uma sinergia muito maior e que a articulação já estava 301 

acontecendo, por exemplo, construíram um Grupo de Trabalho com o IPHAN 302 

e já estavam na terceira reunião fazendo todo o aproveitamento possível; 303 

explicou como estavam funcionando os bens de salvaguarda e os patrimônios 304 
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imateriais e frisou que com a nova estrutura e com essa sinergia sendo 305 

estabelecida poderão influir e aprender muito mais com o IPHAN; informou 306 

que terão a Srta. Clara que vai trabalhar no que chamam de projetos 307 

especiais, que não existia em nível de Secretaria alguém que trabalhasse a 308 

costura do que estava sendo feito, por exemplo, na área de LGBT, na área de 309 

idosos, de imigrantes ou na área de mulheres, pois tudo era tudo 310 

fragmentado; frisou que provavelmente a Sra. Marta apresentaria no dia 311 

seguinte sobre a transversalidade disso; apresentou brevemente as pessoas 312 

que estarão no quadro da nova Secretaria e suas funções; ressaltou que com a 313 

nova estrutura disponibilizará de mais recursos, além de uma equipe maior 314 

de técnicos, e dessa forma editais, ações e programas voltados para a área 315 

serão lançados ou relançados. Ele relatou que um dos principais programas, o 316 

Cultura Viva estará mais bem amparado do ponto de vista jurídico, 317 

burocrático e administrativo e vão ter mais efetividade no uso do recurso que 318 

chega até a ponta; informou que trabalharão de forma colegiada e que 319 

acredita que essa interação entre os três coordenadores vai permitir também 320 

melhores aproveitamentos na área de Cultura Popular; relatou que a 321 

Coordenação que estava assumindo, a Coordenação Geral de Culturas 322 

Populares e Tradicionais vai abrigar três Coordenações: uma Coordenação de 323 

Culturas Populares; uma Coordenação de Culturas Indígenas e uma 324 

Coordenação de Povos e Comunidades Tradicionais para cuidar de culturas 325 

de matriz africana, cultura ciganas, caiçaras, quilombolas. Ele explicou sobre 326 

as questões orçamentárias, sobre as dívidas todas que ficaram para pagar em 327 

função da transição e sobre a previsão do orçamento da Secretaria de 328 

Cidadania e Diversidade Cultural; relatou detalhadamente sobre as 329 

perspectivas e na sequência abriu a palavra para os conselheiros. Item III - 330 

Fala do representante do Colegiado no Plenário do CNPC sobre os 331 

trabalhos e encaminhamentos: O Sr. Isaac Loureiro abriu mão de sua fala 332 

justificando já ter feito anteriormente aos conselheiros o relato da reunião do 333 

Conselho e dos principais pontos da rede e assim que a ata da reunião fosse 334 

publicada ele compartilharia com todo mundo para que se tivesse algo 335 

específico que o Colegiado quisesse saber, responderiam pontualmente; 336 
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informou que a questão do Decreto que o Sr. Vitor Ortiz da Secretaria 337 

Executiva informou, ele estava tentando articular uma portaria, um decreto 338 

interministerial, pois o Decreto não era do Ministério da Cultura; explicou 339 

que existia uma ação dentro do Governo para tentar revertê-lo, mas 340 

enquanto isso não acontecia estavam tentando fazer uma Portaria para 341 

tentar definir justamente a questão do conceito de evento. Item IV - 342 

Abertura da palavra aos membros do Colegiado para debate: O Sr. 343 

Fabiano Lima abriu as inscrições para o debate e imediatamente passou a 344 

palavra para a Sra. Rejane Nóbrega, que por sua vez, questionou que tinham 345 

alguns pontos de pauta, por exemplo, o estabelecimento do calendário; frisou 346 

que deveria ser incluído no final na pauta um breve relato dos membros em 347 

relação aos seus estados, pois nunca tinham tempo de fazer isso. O Sr. Jacildo 348 

Bezerra comunicou que graças às intervenções das pessoas da sociedade 349 

civil depois de um longo e tenebroso inverno em Roraima conseguiram fazer 350 

os repasses e o conveniamento dos dez pontos de cultura que deveria ter sido 351 

contemplado desde dois mil e nove. A Sra. Giordanna Santos relatou que sua 352 

intervenção era no mesmo sentido da fala da Sra. Rejane sobre os 353 

encaminhamentos dos Estados, e em seguida comentou sobre a dificuldade 354 

que os mestres tinham sobre a Lei Rouanet e que, obviamente, os editais 355 

sairão pela Lei Rouanet, por isso sugeriu que incluíssem no seminário um 356 

momento para que os mestres, principalmente, tivessem acesso a essa 357 

discussão para que os editais ficassem um pouco mais accessíveis. O Sr. 358 

Alessandro Azevedo questionou se existia alguma coisa em relação à 359 

questão do mapeamento, pois considerava que qualquer segmento precisava 360 

de um mapeamento e eles precisavam fazer isso, se colocou à disposição para 361 

ser parceiro nessa ação; indagou como estava sendo feita a discussão das 362 

Culturas Populares nas praças do PAC e questionou, quanto aos pontos de 363 

cultura, como eles poderiam fazer a aproximação entre os fazedores da 364 

cultura popular; por fim, perguntou se já existia alguma discussão sobre o 365 

plano de ação da implementação do Plano Setorial. O Sr. Célio Augusto 366 

Pereira Souza Pereira, representante dos Líderes Comunitários, deu as boas 367 

vindas para o Sr. Manzatti e para a nova equipe da Secretaria, nessa junção; 368 
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discorreu sobre o aprofundamento na relação com a sociedade, que 369 

acreditam muito nisso e esperam que a nova Secretaria realmente consiga 370 

fazer o contato com a sociedade civil, pois é aonde ela se fortalecerá 371 

imensamente, afinal são as ações regionais locais que conectadas através do 372 

Colegiado e conjuntamente com a Secretaria que realmente garantirão a 373 

efetividade das políticas públicas do setor. A Sra. Graziela Saraiva comentou 374 

sobre a questão da ação e divulgação do Plano Setorial, que deve ser uma 375 

proposta criada no Colegiado como estratégia de implementação do Plano 376 

que inclui desde sua divulgação e publicação até as ações de implementação 377 

que passa por vários fóruns, seminários, etc.; observou que do ponto de vista 378 

da organização, as culturas populares tem um campo muito disperso e que o 379 

Sistema em discussão, inclusive uma pauta constante do CNPC, na verdade 380 

era um grande desafio, porque os Estados não eram obrigados a criar ou a ter 381 

Conselhos Democráticos, a maioria deles ainda tinham Conselhos Biônicos e 382 

nesses Conselhos a maioria deles não tinham representação alguma de 383 

Culturas Populares, muito menos Colegiados Setoriais das áreas; em relação 384 

ao Fundo Setorial relatou foi colocado pelo Sr. Américo como proposta que 385 

iriam pagar mil prêmios, prevendo o recurso que teria, seriam mil dos três 386 

mil inscritos, e esgotariam pelo menos mil contemplados, portanto, que não 387 

haveria necessidade de fazer outro Edital porque havia um termo jurídico 388 

que estava em vigor por três anos; frisou que isso exigia, no caso do Areté, 389 

uma explicação oficial e formal do Ministério à sociedade, uma carta enviada 390 

a todos os contemplados explicando a situação, e o Ministério tinha que estar 391 

preparado inclusive para responder judicialmente por isso; ressaltou que no 392 

caso do Areté era o caso mais grave, porque eram vários eventos que foram 393 

promovidos, foram constituídas despesas que estavam por serem pagas e o 394 

Ministério em nenhum momento entrou em contato com os proponentes 395 

informando que não haveria previsão de pagamento. O Sr. Célio Augusto 396 

Pereira Souza Pereira ressaltou que a respeito da questão de pagamento de 397 

diárias como muitas pessoas receberam convocação de última hora, por 398 

ventura, viu que em sua conta não foi depositado o recurso. Outros 399 

conselheiros reafirmaram ter o mesmo problema. O Sr. Fabiano Lima 400 
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esclareceu que as ordens bancárias já haviam sido assinadas pelo Ministério 401 

e emitidas ao banco, que algumas já caíram na conta e outras não, mas era só 402 

aguardar. O Sr. Alessandro Azevedo frisou que diárias e passagens eram 403 

demandas que tinham que entrar na lista para os próximos encontros, para 404 

não dar mais nada errado. A Sra. Rejane Nóbrega relatou sobre a questão da 405 

interface e da interlocução com a Comissão das Comunidades Tradicionais e 406 

sobre a proposta de pauta, sugeriu que pudessem estabelecer um calendário 407 

com vistas à implementação do Plano Setorial. O Sr. Marcelo Manzatti 408 

relatou a mudanças foram feitas porque tinham que ser feitas para melhorar 409 

o trabalho, não era possível ficar na mesma estrutura com os mesmos 410 

representantes cometendo os mesmos erros, tinham que mudar as figuras 411 

para dar uma arejada, para que novas ideias, novos procedimentos pudessem 412 

ser implementados no novo pique que estava acontecendo todo o trabalho do 413 

Ministério; ressaltou que o calendário de implantação que foi uma 414 

recorrência em várias falas, e que esse calendário tinham que construir 415 

juntos. O Sr. Fabiano Lima frisou que o calendário vai ser construído em 416 

base sólida e que não adiantava também estabelecer um calendário inviável. 417 

O Sr. Marcelo Manzatti reiterou que precisavam fazer o trabalho bem feito, 418 

precisavam vencer a pauta e estabelecer metas, senão não conseguiriam 419 

estabelecer um calendário bem feito, por que se definirem a meta A o 420 

calendário irá para um lado, se definirem a meta B o calendário irá para 421 

outro; frisou que a questão do calendário de implementação estava casada 422 

com a ideia de realizar o seminário, e o seminário era operativo, uma oficina 423 

de implantação e que, na verdade, o nome seminário talvez não contemplasse 424 

as intenções que tinham em relação às ações, por isso precisariam trabalhar 425 

juntos nessa perspectiva. Após algumas manifestações, o Sr. Marcelo 426 

Manzatti explicou que tinha o mandato do Governo Federal que estava na 427 

Casa Civil na figura do Sr. Gilberto Carvalho do novo marco legal da sociedade 428 

civil e sugeriu que enviassem um pedido para participar desse processo; 429 

frisou que vários seguimentos estavam sendo recebidos, sendo ouvidos, por 430 

exemplo, sindicatos, entidades indígenas, acampamentos em terra livre, e 431 

poderiam tentar estar presentes também em uma conversa ou talvez numa 432 
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próxima reunião pedir uma pauta com Sr. Gilberto Carvalho para que ele 433 

esclarecesse como estava o processo; reiterou que o Colegiado com a 434 

experiência deles e por terem feito convênios, terem auxiliados os mestres de 435 

comunidades tradicionais a participar dos editais, poderiam auxiliar em 436 

como poderia proceder melhor para avançar nesse marco legal que 437 

realmente era muito limitador e com uma cultura burocrática; esclareceu que 438 

estavam fazendo uma modificação na maneira de inscrição nos editais de 439 

forma a diminuir a burocracia; disse que, na verdade, quanto ao 440 

mapeamento, precisavam criar uma interface pública, para que pudessem 441 

atualizar em um banco de dados os outros mestres que não estavam 442 

contemplados e outras comunidades e reiterou que o mapeamento era 443 

fundamental como instrumento até de convencimento. O Sr. Isaac Loureiro 444 

perguntou quem era o responsável por operar a plataforma. O Sr. Marcelo 445 

Manzatti respondeu que tinham um Departamento de informática que 446 

estava discutindo isso junto com a Secretaria Executiva e que teriam ainda 447 

que esperar um pouco os andamentos internos, e que procuraria uma 448 

resposta mais detalhada e o informaria com presteza depois. Neste momento, 449 

o Sr. Fabiano Lima comunicou que o BNDES, o Ministério da Cultura e o 450 

Museu Casa do Pontal convidavam a todos para a exposição O Brasil na Arte 451 

Popular - Acervo Museu Casa do Pontal, com entrada franca, no Museu 452 

Nacional da República e aberta de terça a domingo, das 9h00 às 18h30 até 453 

o dia 26 de junho. Na continuidade, ele interrompeu a reunião para o almoço 454 

dos conselheiros sendo a mesma reiniciada as 14h30. Os trabalhos foram 455 

retomados a partir da explanação do Sr. Fabiano Lima, do Ministério da 456 

Cultura, que pediu que todos tomassem assento e informou que o secretário 457 

Sr. Sérgio Mamberti e o diretor Sr. Américo Córdula, da Secretaria de Políticas 458 

Culturais estavam a caminho da reunião para apresentarem o Item V – 459 

Apresentação: “Implementação do Plano Nacional de Cultura”, conforme 460 

constava em pauta. Por solicitação do conselheiro, ele passou a palavra ao Sr. 461 

Ivo Benfatto que gostaria de relatar o ocorrido na parte da manhã na reunião 462 

da CNIC, a qual ele se fez presente representando as culturas populares. O Sr. 463 

Ivo Benfatto informou que a reunião foi bastante satisfatória, haja vista que 464 
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ficou bem claro que a posição que ele estava levando era a de reivindicar, de 465 

pleitear uma cadeira para as culturas populares dentro da CNIC; relatou que 466 

todos sabiam que quem definia era as representatividades era a lei e que a lei 467 

não previa a representação das culturas populares, mas como a lei estava 468 

sendo modificada, viu que era a possibilidade que tinham de tentar pleitear a 469 

cadeira específica ao setor; ressaltou que alguns conselheiros e ele, inclusive, 470 

consideravam que as culturas populares já estavam “beneficiadas” porque 471 

perpassavam por todos os outros segmentos, mas que sentiam a necessidade 472 

de representação na mesa do Conselho bem definida. Ele informou que, para 473 

isso, partiu da conceituação de culturas populares, também falou sobre a 474 

tridimensionalidade da Cultura, aonde o simbólico tinha uma importância 475 

juntamente com a cidadania, como um direito assegurado das pessoas; 476 

relatou que explanou até chegar ao ponto de colocar dentro das 477 

representações que tomavam segmentos do patrimônio e pelo patrimônio 478 

utilizou a própria definição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 479 

Nacional – IPHAN que é quem divide o patrimônio material e imaterial e 480 

observou que ele já havia feito uma pesquisa onde viu que todos os 481 

representantes de patrimônio na CNIC, desde a criação da lei Rouanet, foram 482 

de patrimônio material através do IAB, do ICOMOS, dos Museus, mas nunca 483 

alguém com a representação das culturas populares. Ele ressaltou que 484 

houveram várias colocações perguntando o porque do tradicional e que ele 485 

respondeu que os tradicionais tinham a ver com o simbólico, e foi 486 

estabelecido um bom diálogo; frisou que o que o deixou mais satisfeito foi 487 

que um dos representantes do IPHAN disse que talvez não fosse o caso de 488 

terem uma cadeira específica, mas que as culturas populares deveriam estar 489 

representadas no Conselho sim, nem que fosse através de uma vaga 490 

assegurada por Portaria do Ministério e que quando fossem fazer o edital de 491 

renovação para o novo biênio, pelo menos isso seria assegurado; informou 492 

também que, a seu ver, houve um grande avanço e que as pessoas 493 

sublinharam bem a presença das culturas populares e observou que a maior 494 

dificuldade de colocarem um representante na CNIC, era a organização das 495 

culturas populares, pois não tinham uma estrutura nacional, eram muitos 496 
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localizados e isso deveria ser levado em consideração na definição. Finalizada 497 

a explanação, adentraram ao item de pauta seguinte. Item V - Apresentação: 498 

“Implementação do Plano Nacional de Cultura”: O Sr. Sérgio Mamberti, 499 

secretário da Secretaria de Políticas Culturais/MinC, saudou a todos e 500 

reiterou o prazer de estar presente na reunião. Ele iniciou sua fala 501 

relembrando que o primeiro grande momento da Secretaria da Identidade e 502 

da Diversidade Cultural foi o I Seminário de Culturas Populares, que foi 503 

realmente um encontro marcante e delineador de uma série de processos 504 

muito importantes e que certamente a sociedade civil soube, de uma maneira 505 

ativa e extremamente forte, ampliar o sentido do Seminário, e que mesmo 506 

que hoje não vivessem na melhor da realidade, hoje a cultura popular 507 

ocupava um espaço maior das culturas tradicionais e na diversidade cultural. 508 

Ele relatou que eles defendiam que fossem apenas expressões culturais que 509 

iriam acabar com um viés elitista que sempre houve com relação às culturas 510 

tradicionais, mas que hoje construíam políticas e também participaram 511 

ativamente da construção do Plano Nacional de Cultura; observou que no 512 

momento em que o Plano Nacional de Cultura se estabelece a sociedade 513 

brasileira tem o que comemorar os movimentos sociais, e frisou que tinham 514 

um campo de trabalho e um horizonte muito amplo para trabalhar e muita 515 

luta ainda pela frente; informou que foi particularmente a reunião para 516 

saudar a todos, desejar um ótimo trabalho e também se integrar ao Colegiado 517 

na luta e na defesa dos valores tradicionais; explicou que como tinha outro 518 

evento, o Sr. Américo faria a apresentação do Plano Nacional de Cultura para 519 

o Colegiado e se despediu de todos. O Sr. Américo Córdula cumprimentou a 520 

todos e iniciou a apresentação relatando sobre a reestruturação do 521 

Ministério, a fusão da SID com a SEC, a criação da Secretaria da Economia 522 

Criativa e sobre a reformulação da Secretaria de Políticas Culturais; informou 523 

que a ideia da apresentação era compartilhar qual a estratégia da Secretaria, 524 

qual o envolvimento dos Colegiados, que no caso de Culturas Populares já 525 

tinham o Plano Setorial, no entanto, ainda não chegou à definição das metas e 526 

precisava colocar isso em ação. Ele relatou que tinham vários processos de 527 

Colegiados em andamento, tinham os Planos Setoriais prontos e teriam mais 528 



18 

 

dez novos colegiados a serem formados, portanto, teriam dezenove planos 529 

setoriais para serem desenvolvidos no ano em curso e no ano seguinte; 530 

apresentou a nova estrutura da Secretaria, as diretorias e as coordenações, e 531 

também o novo papel dela na nova gestão, com o foco principal voltado para 532 

as ações e para as metas do Plano Nacional de Cultura. Ele apresentou um 533 

breve histórico do Plano, que surgiu em 2003 desde a primeira caravana do 534 

Seminário Cultura para Todos, mas que se tornou uma indicação mesmo em 535 

2005, na I Conferência Nacional de Cultura; relatou que em 2006-2007 foi a 536 

fase de formulação e de articulação, quando começaram a trabalhar nas 537 

questões dos diagnósticos e diretrizes gerais do Plano, e que entre 2008 e 538 

2010, quando aconteceu a II Conferência Nacional de Cultura, priorizaram as 539 

diretrizes que deveriam compor o Plano Nacional de Cultura; disse que nas 540 

primeiras câmaras setoriais tinham as linguagens artísticas como cadeias 541 

produtivas já mapeadas, mas que a cultura popular não tinha essa cadeia 542 

mapeada e não tinha articulação, e que isso surgiu a partir do Seminário 543 

Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares; atentou que 544 

estavam ali representados a maior quantidade de manifestantes culturais no 545 

Brasil e que quando falavam em mais de 100 mil comunidades tradicionais, 546 

tinham gente produzindo cultura tradicional, traduzindo cultura popular; 547 

explicou que estavam na quarta fase do Plano que era a etapa de 548 

implementação dele e que apresentaria o que seria realizado no ano em 549 

curso e depois abriria para o debate; informou que assinaram o Termo de 550 

Parceria com o Instituto Via Pública, para desenvolvimento de ações de 551 

consolidação do Plano Nacional de Cultura e sua governança colaborativa; 552 

informou que farão até setembro a regulamentação da lei, primeiro o Comitê 553 

Executivo do Plano Nacional de Cultura, com representante do Congresso 554 

Nacional, do Ministério da Cultura, do Conselho Nacional de Política Cultural, 555 

dos setores culturais e entes federados e também vão regulamentar a adesão 556 

dos Estados e Municípios; elucidou que estruturarão apoio aos entes 557 

federados que aderiram ao PNC, para ação dos seus planos setoriais, se 558 

precisarem, e estruturarão também a articulação com o Sistema Nacional de 559 

Cultura, através da Secretaria de Articulação Institucional e a definição dos 560 
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processos de monitoramento, avaliação e revisão do Plano Nacional de 561 

Cultura até setembro de 2011. Ele explanou que terão que apresentar a 562 

elaboração e a adequação do PPA 2012-2015 até o próximo dia 02 de junho, 563 

pois ele regulará o orçamento dos próximos quatro anos e será responsável 564 

por 40% da execução do Plano, dessa forma, precisarão de dois PPA’s e meio 565 

para executá-lo por ser um Plano para dez anos e que a orientação da nova 566 

gestão era que o PPA ficasse totalmente alicerçado pelo Plano Nacional de 567 

Cultura; informou que o caderno com a priorização continha as noventa e 568 

cinco diretrizes das pré-conferências setoriais, e seria o documento 569 

orientador para os próximos quatro anos e que terão a validação da 570 

metodologia no Plenário do CNPC na próxima reunião ordinária, dias sete e 571 

oito de junho; explicou que terão uma oficina de discussão presencial das 572 

metas com o Sistema MinC em setembro de 2011 com os representantes da 573 

sociedade civil e do poder público para submeter a primeira versão dessas 574 

metas e que o desenvolvimento da plataforma web de governança digital 575 

num ambiente colaborativo; informou que propuseram para a Coordenação 576 

um calendário para que os Colegiados pudessem ajudar no processo, e que o 577 

CNPC criou um Grupo de Trabalho de acompanhamento com cinco pessoas e 578 

que até o final de maio iriam elaborar a primeira versão da metodologia, e 579 

logo após teriam uma reunião do GT interno do MinC, com representantes 580 

das secretarias e das vinculadas; por fim, informou que o mencionado 581 

cronograma e a apresentação em slides feita por ele estaria disponível a todos 582 

e abriu as inscrições para debate. O Sr. Isaac Loureiro questionou se as 583 

consultas seriam em cima das propostas de metas e qual seria o prazo. O Sr. 584 

Américo Córdula esclareceu que a primeira versão ficaria disponibilizada de 585 

quarenta e cinco a sessenta dias em um ambiente web e que depois seriam 586 

apresentadas na oficina de discussão; explicou que no Plano Setorial depois 587 

estaria detalhado e que no Plano Nacional as culturas populares estariam no 588 

Eixo da Diversidade; esclareceu que o SNIIC tem toda sua concepção dentro 589 

de umas séries de pesquisas e relatórios e que já iniciaram a consolidação do 590 

Sistema internamente no Ministério da Cultura; frisou que será lançado o 591 

Mapa da Cultura, onde as pessoas poderão ver todo e qualquer projeto do 592 
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Pronac, qualquer projeto envolvendo recursos e gerenciado pelo Ministério 593 

da Cultura vai estar nesse sistema, se já fez prestação de contas, se foi 594 

totalmente pago e etc., então que ele vai ser um portal de transparência dos 595 

projetos de Cultura. A Sra. Rejane Nóbrega perguntou quem estava fazendo 596 

esse sistema, se era o MinC ou a empresa contratada. O Sr. Américo Córdula 597 

respondeu que tinha uma fábrica de software que eram desenvolvedores que 598 

faziam programas numa fábrica de site e que isso fazia parte de um contrato 599 

do MinC com os técnicos: frisou que quem gerenciava era Diretoria de Gestão 600 

Estratégica - DGE, assim sendo, era um departamento do MinC que cuidava 601 

disso. O Sr. Isaac Loureiro questionou a questão do planejamento territorial, 602 

dos planos territórios e indagou se estavam considerando a base de 603 

territórios, só os municípios ou também macro regiões. O Sr. Américo 604 

Córdula explicou que havia tentativas de consórcios, mas por lei seriam 605 

apenas estados e municípios; explicou que aquele era o cronograma para os 606 

próximos dois anos de trabalho e informou que o orçamento para 2012 seria 607 

o mesmo, mas não teria o mesmo contingenciamento; reiterou que o Plano 608 

não poderia estar atrelado a questão do orçamento. O Sr. Isaac Loureiro 609 

informou ao Colegiado que dias 24 e 25 teriam o Fórum do PPA e do 610 

Conselho com a apresentação de todos os conselhos da esfera federal, onde 611 

também discutirão a priorização e a definição das metas. A Sra. Rejane 612 

Nóbrega indagou como seria a participação do Colegiado na elaboração das 613 

metas e quando seria. O Sr. Isaac Loureiro explicou que eram duas coisas a 614 

ser tratadas: a questão do PPA se encerrava dia 02 de junho e a questão da 615 

implementação do Plano Nacional de Cultura, que previa as plataformas, eles 616 

tinham um prazo mais extenso; reiterou que eram duas situações, dois 617 

processos que semelhantes e complementares, mas também de natureza 618 

distintas, e indagou qual seria o próximo passo para que não corressem risco 619 

depois da agonia por não terem feito a priorização das setoriais específicas. O 620 

Sr. Américo Córdula respondeu e explicou que a prioridades específicas 621 

eram as 32 que estavam descritas no caderno que todos receberam e 622 

esclareceu que teriam que construir a elaboração das metas até o dia dois de 623 

junho e que após a primeira versão das metas teriam dois meses para 624 
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sistematizar, após isso teria reunião do CNPC para aprovarem ou não, e 625 

aprovando eles publicarão o decreto, e a partir dessa data os Estados e 626 

Municípios que aderirem, farão os seus planos, os que não aderirem em 627 

dezembro poderiam aderir no ano seguinte. O Sr. Marcelo Manzatti explicou 628 

que a nova maneira de trabalhar do Governo seria mais fácil, que quase que 629 

todas as ações vão ser mais genéricas e vai ser possível fazer um melhor 630 

trabalho de composição e vai ser mais flexível, terão certa maleabilidade com 631 

o recurso para trabalhar os setores. Após algumas explanações, o Sr. Eliomar 632 

Mazoco relatou que estava plenamente satisfeito com as explicações e 633 

colocações e sugeriu que passassem ao próximo item de pauta justificando 634 

que estavam desde a parte da manha discutindo apenas encaminhamentos de 635 

sistematização e conteúdo nenhum; sugeriu que alterassem a Oficina de 636 

Validação das Metas de setembro por Oficina de Consolidação das Metas, pois 637 

como era onde definiriam as prioridades na sistematização final, ficaria mais 638 

honesto. O Sr. Américo Córdula respondeu que levarão em consideração a 639 

sugestão feita e reiterou que estavam mudando uma cultura de gestão e que 640 

essa mudança de cultura significava mudar a cabeça das pessoas que estavam 641 

trabalhando e ainda, que precisariam muito da ajuda do Colegiado para ver 642 

como cada Região iria aderir às propostas e como as cidades iriam assimilar 643 

essas mudanças; informou que lançarão o site da SPC com um canal de 644 

comunicação, agenda, documentos e conteúdos; apresentou o Sr. Rafael 645 

Oliveira, coordenador do Plano, e frisou que eles estavam à disposição de 646 

todos para que ao final pudessem fazer a consolidação das metas 647 

contemplando as culturas populares da melhor forma. O Sr. Fabiano Lima 648 

apresentou o Sr. Bernardo Machado, diretor da Secretaria de Articulação 649 

Institucional do MinC. Na continuidade, adentraram ao Item VI - Debate: 650 

“Priorizações do PNC, sob ótica das culturas populares para PPA 2012-651 

2015”: O Sr. Marcelo Manzatti deu início ao debate sobre as priorizações do 652 

Plano Nacional de Cultura e informou que a ideia era que comparassem o 653 

documento com as 32 prioridades da Conferência com o documento do Plano 654 

Nacional de Cultura; relatou que iria citando os itens e que os conselheiros 655 

marcariam que ação e que diretriz da Conferência batia com qual ação do 656 
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Plano Nacional de Cultura. O Sr. Fabiano Lima recomendou que conselheiro 657 

ficasse como relator parcial do Colegiado para que desse maior celeridade ao 658 

processo, até a ata oficial ser divulgada. O Sr. Marcelo Manzatti ressaltou 659 

que o objetivo principal era focarem nos conceitos, ações e diretrizes 660 

referentes à cultura popular para que quando fossem construir as metas do 661 

PPA já tivessem as ideias gerais e os conceitos bem amarrados. O Sr. Marcelo 662 

Manzatti sugeriu algumas formas de encaminhamento para que fizessem 663 

uma discussão mais qualitativa e passou a leitura dos pontos da cartilha do 664 

Plano Setorial de Culturas Populares. O Sr. Isaac Loureiro lembrou que 665 

estavam trabalhando por eixos e que os eixos eram diferentes, portanto, era 666 

importante que mesmo que fosse um eixo diferente, mantivesse uma relação, 667 

porque cada eixo significava programas e macroprogramas; frisou que 668 

estavam incidindo, sobretudo, sobre a questão do mapeamento e circulação e 669 

dessa forma, marcariam esses itens para tentar, no PPA deles, implementar. 670 

O Sr. Marcelo Manzatti passou para a análise das propostas da II 671 

Conferência referentes à Cultura Popular a seguir. EIXO1: PRODUÇÃO 672 

SIMBÓLICA E DIVERSIDADE CULTURAL - SUB–EIXO: 1.1 - Produção de Arte e 673 

Bens Simbólicos: 1 - Implementar políticas de intercâmbio em nível regional, 674 

nacional e internacional entre os segmentos artísticos e culturais englobando 675 

das manifestações populares tradicionais às contemporâneas que contemplem 676 

a realização de mostras, feiras, festivais, oficinas, fóruns, intervenções urbanas, 677 

dentre outras ações, estabelecendo um calendário anual que interligue todas as 678 

regiões brasileiras, com ampla divulgação, priorizando os grupos mais 679 

vulneráveis às dinâmicas excludentes da globalização, com o objetivo de 680 

valorizar a diversidade cultural; e 6 - Registrar, valorizar, preservar, e 681 

promover as manifestações de comunidades e povos tradicionais (conforme o 682 

decreto federal 6.040 de 7 de fevereiro de 2007), itinerantes, nômades, das 683 

culturas populares, comunidades ayahuasqueiras, LGBT, de imigrantes, entre 684 

outros com a difusão de seus símbolos, pinturas, instrumentos, danças, músicas, 685 

e memórias dos antigos, por meio de apresentações ou produção de CDs, DVDs, 686 

livros, fotografias, exposições e audiovisuais, incentivando o mapeamento e 687 

inventário das referencias culturais desses grupos e comunidades. SUB–EIXO: 688 
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1.2 - Convenção da Diversidade e Diálogos Interculturais: 17 - Garantir 689 

políticas públicas de combate à discriminação, ao preconceito e à intolerância 690 

religiosa por meio de: a) campanhas educativas na mídia, em horário nobre, 691 

mostrando as diversas raças e etnias existentes em nosso país, ressaltando o 692 

caráter criminoso da discriminação racial; b) demarcação de terras das 693 

populações tradicionais (ribeirinhos, seringueiros, indígenas e quilombolas), 694 

estendendo serviços sociais e culturais a essa população, a fim de garantir sua 695 

permanência na terra; c) campanhas contra homofobia visando respeito a 696 

diversidade sexual e identidades de gênero; e 18 - Implementar a Convenção da 697 

Diversidade Cultural por meio de ações socioeducativas nas diversas linguagens 698 

culturais (literatura, dança, teatro, memória e outras), e as linguagens 699 

especificas próprias dos povos e culturas tradicionais, conforme o decreto 700 

federal 6.040 de 7 de fevereiro de 2007 dirigidas a públicos específicos: 701 

crianças, jovens, adultos, melhor idade. SUB – EIXO: 1.3 - Cultura, Educação e 702 

Criatividade: 22 - Articular a política cultural (MINC e outros) com a política 703 

educacional (MEC e outros) nas três esferas governamentais para elaborar e 704 

implementar conteúdos programáticos nas disciplinas curriculares e 705 

extracurriculares dedicados à cultura, à preservação do patrimônio, memória e 706 

à história afro-brasileira, indígena e de imigrantes ao desenvolvimento 707 

sustentável e ao ensino das diferentes linguagens artísticas, inclusive arte 708 

digital e línguas étnicas do território nacional, de matriz africana e indígena, e 709 

ao ensino de línguas, inserindo-os no Plano Nacional de Educação, sob a 710 

perspectiva da diversidade e pluralidade cultural, nas escolas, desde o ensino 711 

fundamental, universidades públicas e privadas com a devida capacitação dos 712 

profissionais da educação, por meio da troca de saberes com os mestres da 713 

cultura popular nos sistemas municipais, estaduais e federais, bem como (26) 714 

Garantir condições financeiras e pedagógicas para a efetiva aplicação da 715 

disciplina "Língua e Cultura Local" e 36 - Instituir a lei Griô, que estabelece 716 

uma política nacional de transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral, em 717 

diálogo com a educação formal, para promover o fortalecimento da identidade 718 

e ancestralidade do povo brasileiro, por meio do reconhecimento político, 719 

econômico e sociocultural dos Griôs Mestres e Mestras da tradição oral, 720 
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acompanhado por uma proposta de um programa nacional, a ser instituído, 721 

regulamentado e implantado no âmbito do MINC e do Sistema Nacional de 722 

Cultura. SUB–EIXO: 1.4 - Cultura, Comunicação e Democracia: 63 - Garantir 723 

que o acesso a internet seja realizado em regime de serviço publico e avançar 724 

com a formulação e implantação do plano nacional de banda larga 725 

contemplando as instituições culturais e suas demandas por aplicação e 726 

serviços específicos; e 68 - Regulamentar e implementar o capitulo da 727 

comunicação social na Constituição Federal, tendo em vista a integração das 728 

políticas de comunicação e cultura, em especial o artigo 223, que garante a 729 

complementaridade dos sistemas publico, privado e estatal. Fortalecer as 730 

emissoras de radio e TV do campo público (comunitárias, educativas, 731 

universitárias e legislativas) e incentivar a produção simbólica que promova a 732 

diversidade cultural e regional brasileira, produzida de forma independente. 733 

Implantar mecanismos que viabilizem o efetivo controle social sobre os veículos 734 

do campo público de comunicação e criar um sistema de financiamento que 735 

articule a participação da união, estados e municípios. EIXO 2: CULTURA, 736 

CIDADE E CIDADANIA - Sub-Eixo 2.1: Cidade como fenômeno cultural: 80 - 737 

Estabelecer uma política nacional integrada entre os governos federal, 738 

estaduais, municipais e no Distrito Federal, visando a criação de fontes de 739 

financiamento, vinculação e repasses de recursos que permitam a instalação, 740 

construção, manutenção e requalificação de espaços e complexos culturais com 741 

acessibilidade plena: teatros, bibliotecas, museus, memoriais, espaços de 742 

espetáculos, de audiovisual, de criação, produção e difusão de tecnologias e 743 

artes digitais, priorizando a ocupação dos patrimônios da união, dos estados, 744 

municípios e do Distrito Federal em desuso no país; e 83 - Criar marco 745 

regulatório (Lei Cultura Viva) que garanta que os Pontos de Cultura se tornem 746 

política de Estado garantindo a ampliação no número de Pontos contemplando 747 

ao menos um em cada município brasileiro e Distrito Federal, priorizando 748 

populações em situação de vulnerabilidade social de modo a fortalecer a rede 749 

nacional dos Pontos de Cultura. SUB–EIXO: 2.2 - Memória e Transformação 750 

Social: 101 - Incluir na agenda política e econômica da União, estados, 751 

municípios e no Distrito Federal o fomento à leitura por meio da criação de 752 
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bibliotecas públicas, urbanas e rurais em todos os Municípios, com 753 

fortalecimento e ampliação dos acervos bibliográficos e arquivísticos, 754 

infraestrutura, acesso a novas tecnologias de inclusão digital, capacitação de 755 

recursos humanos, bem como ações da sociedade civil e da iniciativa privada, 756 

com objetivo de democratizar o acesso à cultura oral, letrada e digital; e 112 – 757 

Propiciar condições plenas de funcionamento ao IBRAM de modo a garantir 758 

com sua atuação, que os museus brasileiros sejam consolidados como 759 

territórios de salvaguarda e difusão de valores democráticos e de cidadania, 760 

colocadas a serviço da sociedade com o objetivo de propiciar o fortalecimento e 761 

a manifestação das identidades, a percepção crítica e reflexiva da realidade, a 762 

produção de conhecimento, a promoção da dignidade humana e oportunidades 763 

de lazer. SUB–EIXO: 2.3 - Acesso, Acessibilidade e Direitos Culturais: 124 – 764 

Criar dispositivos de atualização da lei de direitos autorais em consonância 765 

com os novos modos de fruição e produção cultural que surgiram a partir das 766 

novas tecnologias garantindo o livre acesso a bens culturais compartilhados 767 

sem fins econômicos desde que não cause prejuízos ao (s) titular (es) da obra, 768 

facilitando o uso de licenças livres e a produção colaborativa, considerando a 769 

transnacionalidade de produtos e processos de forma que se atinja o equilíbrio 770 

entre o direito da sociedade de acesso a informação e a cultura e o direito do 771 

criador de ter sua obra protegida, assim como o equilíbrio entre os interesses 772 

do autor e do investidor; e 131 – Assegurar a destinação dos recursos do Fundo 773 

Social do Pré-sal para a cultura, aos programas de sustentabilidade e 774 

desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura, ampliando os investimentos 775 

nos programas que envolvam conveniamentos entre União, Estados, Municípios 776 

e Distrito Federal. EIXO 3: CULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - 777 

SUB–EIXO: 3.1 - Centralidade e Transversalidade da Cultura: 140 – 778 

Implementar e fortalecer as políticas culturais dos estados, a fim de promover o 779 

desenvolvimento cultural sustentável, reconhecendo e valorizando as 780 

identidades e memórias culturais locais – incluindo regulamentação de 781 

profissões de mestres detentores e transmissores dos saberes e fazeres 782 

tradicionais, ampliando as ações intersetoriais e transversais por meio das 783 

interfaces com a educação, economia, comunicação, turismo, ciência, 784 



26 

 

tecnologia, saúde e meio ambiente, segurança pública e programas de inclusão 785 

digital, com estímulo a novas tecnologias sociais de base comunitária; e 141 - 786 

Incentivar a criação e manutenção de ambientes lúdicos, para o 787 

desenvolvimento de atividades artísticas e culturais em escolas públicas e 788 

espaços educacionais sem fins lucrativos, museus, hospitais, casas de saúde, 789 

instituições de longa permanência, entidades de acolhimento e abrigos, CAPs, 790 

CAPs – AD (Centro de Atenção Psicossocial), centros de recuperação de 791 

dependentes químicos e de ressocialização de presos (Apacs) e presídios. SUB–792 

EIXO: 3.2 - Cultura, Território e Desenvolvimento Local: 152 – Promover, em 793 

articulação com o MEC, organizações governamentais e não governamentais, a 794 

criação de cursos técnicos e programas de capacitação na área cultural para o 795 

desenvolvimento sustentável; e 154 – Fomentar e ampliar observatórios e as 796 

políticas culturais participativas com o objetivo de produzir inventários, 797 

pesquisas e diagnósticos permanentes, também em parceria com universidades 798 

e instituições de pesquisa, subsidiando políticas públicas de cultura, articuladas 799 

intersetorialmente e territorialmente, com ações capazes de preservar os 800 

patrimônios cultural e natural, inserindo as histórias locais nos conteúdos das 801 

instituições educacionais, identificando e valorizando as tradições e diversidade 802 

culturais locais, aproximando os movimentos culturais das questões sociais e 803 

ambientais, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável local e a 804 

redução das desigualdades regionais. SUB–EIXO: 3.3 - Patrimônio Cultural, 805 

Meio Ambiente e Turismo: 165 - Promover e garantir o reconhecimento, a 806 

defesa, a preservação e a valorização do patrimônio cultural, natural e 807 

arquivístico a partir de inventários e estudos participativos, em especial nas 808 

comunidades tradicionais, estimulando o turismo comunitário sustentável, por 809 

meio da articulação interministerial com participação popular, que crie 810 

parâmetros para a atuação nessa vertente da economia da cultura e destine 811 

recursos, inclusive por meio de editais, para a implantação e o fortalecimento 812 

de roteiros turísticos que articulem patrimônio cultural, memórias, meio 813 

ambiente, tecnologias, saberes e fazeres, valorizando a mão-de-obra 814 

local/regional, com a realização de ações voltadas para a formação, gestão e 815 

processos de comercialização da produção artístico-cultural da região; e 175 - 816 
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Valorizar as tradições culturais dos 5 biomas, o, como forma de proteção e 817 

sustentabilidade, bem como garantir a melhoria e conservação das vias de 818 

acesso a todos os municípios, revelando e valorizando suas potencialidades 819 

turísticas e culturais, com sua difusão em museus, sites específicos e redes 820 

sociais, preservando o patrimônio material e imaterial, regulamentando em lei 821 

o cerrado e demais biomas como patrimônio cultural. EIXO 4: CULTURA E 822 

ECONOMIA CRIATIVA - SUB–EIXO: 4.1 - Financiamento da Cultura: 187 - Com 823 

base no art. 3º inciso III da Constituição brasileira que estabelece a redução das 824 

desigualdades sociais e regionais, que seja garantido o reconhecimento do 825 

“custo amazônico” pelos órgãos gestores da cultura em projetos culturais, 826 

editais e leis de incentivo, em especial pelo Fundo Nacional de Cultura, 827 

assegurando dotação específica e diferenciada para os estados da Amazônia 828 

Legal, considerando as dimensões continentais, as diferenças geográficas e 829 

humanas e as dificuldades de comunicação e circulação na região, incluindo o 830 

Custo Amazônico na Lei Rouanet no Fundo Amazônia; e 192 - Garantir, com a 831 

aprovação da PEC 150/2003, ainda neste semestre, as políticas de fomento e 832 

financiamento, via editais, dos processos de criação, produção, consumo, 833 

formação, difusão e preservação dos bens simbólicos materiais, imateriais e 834 

tradicionais (indígenas, ribeirinhas, afrodescendentes, quilombolas e outros) e 835 

contemporâneas (de vanguarda e emergentes), facilitando a mostra de suas 836 

obras artísticas, garantindo direitos autorais e registrando os artistas e suas 837 

obras como patrimônio nacional. SUB–EIXO: 4.2 - Sustentabilidade das 838 

Cadeias produtivas: 230 - Ampliar os recursos públicos e privados, para a 839 

sustentabilidade das cadeias criativas e produtivas da cultura, valorizando as 840 

potencialidades regionais e envolvendo todos os setores da sociedade civil e do 841 

poder público no processo de criação, produção e circulação dos bens e 842 

produtos culturais, objetivando ampliar a circulação e a exportação dos 843 

produtos culturais brasileiros; e 236 - Criar um programa nacional (por 844 

região) de capacitação de agentes e empreendedores culturais, com foco nas 845 

cadeias produtivas, contemplando a elaboração e gestão de projetos, captação 846 

de recursos e qualificação técnica e artística, ofertando oficinas, cursos técnicos 847 

e de graduação, em parceria com as Instituições de Ensino Superior (IES). EIXO 848 
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4: CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SUB–EIXO: 4.3 - Geração de Trabalho e 849 

Renda: 250 - Regulamentar as profissões da área cultural, criando condições 850 

para o reconhecimento de direitos trabalhistas, previdenciários no campo da 851 

arte, da produção e da gestão cultural, incluindo os profissionais da cultura em 852 

atividades sazonais; e 252 - Investir na profissionalização dos trabalhadores da 853 

cultura, através da ampliação dos cursos de nível superior, técnicos e 854 

profissionalizantes, realizar concursos públicos em todas as esferas 855 

governamentais para o setor, equiparando nestes concursos o piso salarial de 856 

nível superior à carreira especialista em gestão pública ou equivalente e 857 

incluindo o reconhecimento de novas áreas de formação relacionadas ao 858 

campo. EIXO 5: GESTÃO E INSTITUCIONALIDADE DA CULTURA - SUB–EIXO: 859 

5.1 - Sistemas Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais de Cultura: 262 – 860 

Consolidar, institucionalizar e implementar o Sistema Nacional de Cultura 861 

(SNC), constituído de órgãos específicos de cultura, conselhos de política 862 

cultural (consultivos, deliberativos e fiscalizadores), tendo, no mínimo, 50% de 863 

representantes da sociedade civil eleitos democraticamente pelos respectivos 864 

segmentos, planos e fundos de cultura, comissões intergestores, sistemas 865 

setoriais e programas de formação na área da cultura, na União, Estados, 866 

Municípios e no Distrito Federal, garantindo ampla participação da sociedade 867 

civil e realizando periodicamente as conferências de cultura e, especialmente, a 868 

aprovação pelo Congresso Nacional da PEC 416/2005 que institui o Sistema 869 

Nacional de Cultura, da PEC 150/2003 que designa recursos financeiros à 870 

cultura com vinculação orçamentária e da PEC 049/2007, que insere a cultura 871 

no rol dos direitos sociais da Constituição Federal, bem como dos projetos de lei 872 

que instituem o Plano Nacional de Cultura e o Programa de Fomento e 873 

Incentivo à Cultura-ProCultura e do que regulamenta o funcionamento do 874 

Sistema Nacional de Cultura; e 279 – Criar um sistema nacional de formação 875 

na área da cultura, integrado ao SNC, articulando parcerias públicas e 876 

privadas, a fim de promover a atualização, capacitação e aprimoramento de 877 

agentes e grupos culturais, gestores e servidores públicos, produtores, 878 

conselheiros, professores, pesquisadores, técnicos e artistas, para atender todo 879 

o processo de criação, fruição, qualificação dos bens, elaboração e 880 
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acompanhamento de projeto, captação de recursos e prestação de contas, 881 

garantindo a formação cultural nos níveis básico, técnico, médio e superior, à 882 

distância e presencial, fazendo uso de ferramentas tecnológicas e métodos 883 

experimentais e produção cultural. SUB–EIXO: 5.2 - Planos Nacional, 884 

Estaduais, Distrital, Regionais e Setoriais de Cultura: 308 – Defender a 885 

aprovação do Programa Cultura Viva e o Programa Mais Cultura no âmbito da 886 

proposta de consolidação das leis sociais como políticas publicas de Estado, 887 

com dotação orçamentária prevista em lei e mecanismo publico de controle e 888 

gestão compartilhada com a sociedade civil; e 310 - Garantir que as 889 

conferências nacional, distrital, estaduais e municipais de Cultura tenham 890 

caráter de política pública e que suas diretrizes e decisões sejam incorporadas 891 

nos respectivos Planos Plurianuais e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, 892 

assegurando sua efetiva execução nas Leis Orçamentárias Anuais. SUB–EIXO: 893 

5.3 - Sistema de Informações e Indicadores Culturais: 324 – Realizar 894 

imediatamente mapeamento preliminar das manifestações culturais, dos 895 

distintos segmentos (conforme a II CNC), dos povos e comunidades tradicionais 896 

(em conformidade com o decreto 6040), das expressões contemporâneas, dos 897 

agentes culturais, instituições e organizações, dos grupos e coletivos, 898 

disponibilizando o banco de dados resultante em uma plataforma livre de fácil 899 

acesso e com descentralização da informação; em paralelo, a criação de um 900 

órgão federal de estudos e indicadores culturais integrado ao SNC; mapear as 901 

cadeias criativas e produtivas, empreendimentos solidários; investir em 902 

capacitação técnica de equipes locais; atualizar continuamente o mapeamento 903 

preliminar e gerar produtos tais como: roteiros e eventos de integração e 904 

intercambio; catálogos com as varias linguagens e manifestações, publicação 905 

de anuários e revistas; e 336 - Implantar o Sistema Nacional de Informações e 906 

Indicadores Culturais e os respectivos sistemas estaduais e municipais, 907 

desenvolver mecanismos de articulação entre governo e sociedade civil, para 908 

facilitar e ampliar o acesso às informações e capacitar pessoal em todas as 909 

esferas, para a geração, tratamento e armazenamento de dados e informações 910 

culturais. Durante as discussões e deliberações dos itens, o Sr. Eliomar 911 

Mazoco solicitou questão de encaminhamento e frisou que não entendia 912 
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porque estavam lendo tudo se foram eles que escreveram e observou que se 913 

fossem ler cada caderno e cada item não sairiam dali; ressaltou que a 914 

discussão do conteúdo já havia sido feita e que não tinham que discutir o 915 

conteúdo naquele momento, mas sim ser práticos, conjugar as coisas e ajudar 916 

a parte do Governo, que era a formação do Plano Plurianual. O Sr. Jacildo 917 

Bezerra passou a ler os itens sobre culturas populares constantes no Plano 918 

Nacional de Cultura. O Sr. Marcelo Manzatti ressaltou que a garantia do 919 

acesso à internet ser realizado em regime de serviço público, estava nos 920 

macros diretrizes e eram as prioridades do Governo Dilma, portanto estaria 921 

contemplado pelo Ministério das Comunicações. O Sr. Eliomar Mazoco citou 922 

que no Espírito Santo, em Vitória, havia um projeto da Secretaria de 923 

Educação chamado “Instrumentarte” onde escolas da prefeitura levam 924 

Mestres de Congo para as salas de aula para dar aula de congo e esses 925 

mestres recebiam igual aos outros professores no período em que estivessem 926 

dando aula. A Sra. Clementina Correia Pereira, representante dos Líderes 927 

Comunitários, relatou que ficou um pouco apreensiva de ter ido à reunião 928 

sem o pagamento das diárias ter saído, e questionou como iria pagar o hotel; 929 

frisou que ela não trabalhava 100% com cultura em Maceió, mas tinha uma 930 

ONG, a Central de Movimento Popular – CMP; observou que não tinha as 931 

habilidades dos outros conselheiros, mas que foi à reunião para aprender e 932 

verificar qual seria sua participação no Colegiado, e frisou que aprenderia e 933 

participaria mais. A Sra. Rejane Nóbrega relatou que ficou pensando sobre a 934 

possibilidade de um revezamento que foi acordada em algumas regiões e que 935 

percebeu que era importante a participação presencial de todos. O Sr. 936 

Marcelo Manzatti ressaltou que afora as trinta e duas prioridades debatidas, 937 

tinham as prioridades setoriais e tinham, portanto, mais cinco eixos com 938 

propostas para analisarem. Após a leitura das prioridades da Conferência, 939 

comparação dos itens aos itens do Plano e os esclarecimentos feitos, o Sr. 940 

Isaac Loureiro sugeriu que dividissem em cinco grupos, cinco grupos para 941 

analisarem as cinco propostas prioritárias de cada um dos eixos do Plano 942 

Nacional para ver quais as propostas encaixavam e ele apresentaria na 943 

reunião do Plenário. Aprovado pelos conselheiros, eles deliberaram da 944 
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seguinte forma: no Eixo I, ficaram os conselheiros Isaac Loureiro e Célio 945 

Augusto Souza Pereira, no Eixo II – Giordanna Santos, Rejane Nóbrega e 946 

Jacildo Bezerra; Eixo III – Eliomar Carlos Mazoco e Graziela de Castro Saraiva; 947 

Eixo IV – Ivo Benfatto e Adelcimar dos Santos Silva; Eixo V – Clementina 948 

Correia Pereira e Alessandro Cezar Araújo Azevedo. Na sequência, O Sr. 949 

Fabiano Lima apresentou a proposta de pauta do dia seguinte. A Sra. 950 

Graziela Saraiva sugeriu que substituíssem o Item X da pauta visando à 951 

discussão da implementação do calendário. A Sra. Rejane Nóbrega sugeriu 952 

que discutissem sobre a Lei de Direito Autoral ao invés da Lei Griô e sugeriu a 953 

supressão do mesmo. O Sr. Fabiano Lima colocou em votação a sugestão de 954 

substituição do Item IX – Apresentação da Lei Griô, constante na pauta, pela 955 

discussão da Lei do Direito Autoral e pela discussão do Cronograma do 956 

Conselho. Por unanimidade foi excluído o Item X, e na continuidade, ele ainda 957 

frisou que os prazos eram curtos e sugeriu que o Isaac encaminhasse as 958 

contribuições do Colegiado ao Conselho, e eles encaminhariam aos titulares e 959 

suplentes do grupo de trabalho, para que pudesse ser levado em 960 

consideração por eles na reunião que eles realizarão. O Sr. Isaac Loureiro 961 

relatou sobre a ausência do tema das culturas populares na própria 962 

formulação da Lei de Direito Autoral e frisou que pediu ao Marcelo que 963 

socializassem com o grupo de trabalho que teve do MinC para fazer um 964 

estudo sobre como incluir as culturas populares e que, no entanto, desde o 965 

princípio quando perceberam que não estavam inseridos, levantaram essa 966 

preocupação, se para as culturas populares era bom ou ruim não estarem 967 

inseridos na LDA, pois não tinha elementos de leitura aprofundada para fazer 968 

uma análise mais criteriosa. O Sr. Marcelo Manzatti relatou que existe um 969 

recurso na Diretoria de Direitos Intelectuais voltado justamente para 970 

contratar consultores, especialistas para desenvolver o capítulo dos 971 

conhecimentos tradicionais dentro da Lei de Direito Autoral e que esse 972 

recurso estava disponível na rubrica dele, justamente para tomar 973 

conhecimentos adicionais; frisou que a DDI não quis encarar o desafio, 974 

segundo ele, porque era muito grande e na época a Diretoria tinha 975 

representação no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN, do 976 
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Ministério do Meio Ambiente onde se discute toda a questão do 977 

conhecimento tradicional relacionado aos recursos naturais; relatou que não 978 

leu em profundidade o projeto de lei, mas que ele não tinha coisas 979 

consistentes protegendo os conhecimentos tradicionais de uma forma 980 

melhor do que já estavam hoje protegidos e que todo mundo confundia 981 

coisas de domínio público com coisas que de fato não protegiam nem os 982 

mestres, mas as comunidades, porque muitas vezes os saberes eram coletivos 983 

e difusos; reiterou que era uma grande dificuldade do direito brasileiro, pois 984 

ele era baseado no direito romano que privilegia o indivíduo como 985 

proprietário do direito; frisou que quando um direito era coletivo, de uma 986 

comunidade inteira, para proteger esse conhecimento tinha que se fazer um 987 

trabalho diferenciado e a lei não previa esse tipo de coisa, assim como várias 988 

das expressões culturais também; exemplificou indagando quem era o dono 989 

do chá de camomila, que ninguém sabia quem inventou o chá, mas todo 990 

mundo tomava e plantava a camomila no quintal, então não tinham como 991 

proteger isso como patrimônio da cultura brasileira. O Sr. Isaac Loureiro 992 

reiterou que todo debate em torno da previsão da Lei do Direito Autoral e da 993 

polarização que existe encima de torno disso estava sendo pautado pelos 994 

segmentos culturais que tinham agregado a si a indústria cultural, pelas 995 

industriais culturais e pelos segmentos que tinham uma relação direta com a 996 

indústria, a música, o teatro, o audiovisual; disse que conduziu todo o debate 997 

da lei para um rumo e que até o ECAD entrou no meio e ofuscou bastante o 998 

debate, porque era para o debate ser muito mais amplo. O Sr. Marcelo 999 

Manzatti reiterou que tinha um projeto de lei que estava na Casa Civil, mas 1000 

que a Casa Civil segurou porque tinha conflito e que quando há conflito entre 1001 

dois Ministérios sobre interpretação de uma lei, eles seguram para que haja 1002 

um acordo; informou que dessa forma, a lei seria por decreto e seria uma lei 1003 

mais consistente, e que como ela estava paralisada, poderiam construir um 1004 

caminho encima de outra lei e tentar resgatá-la, mas que tinham que ter um 1005 

marco legal mais consistente para a questão, porque o conhecimento estava 1006 

desprotegido. O Sr. Célio Augusto Pereira Souza Pereira sugeriu que 1007 

fizessem um grupo de trabalho em tempo hábil para discutir a questão, 1008 
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visando apresentar alguma proposta resgatando a mencionada lei ou fazendo 1009 

um aporte na lei que já estava sendo discutida. Após deliberações finais, o Sr. 1010 

Fabiano Lima encerrou a reunião agradecendo a participação de todos e 1011 

solicitando que todos chegassem as 9h00 no dia seguinte. O segundo dia de 1012 

atividades iniciou através da explanação do Sr. Fabiano Lima que abriu a 1013 

sessão e ressaltou a presença do Secretário-Geral do CNPC, Sr. Roberto Peixe 1014 

e da Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Sra. Marta Porto. O Sr. 1015 

Roberto Peixe, Secretário-Geral do CNPC, cumprimentou a todos e ressaltou 1016 

a satisfação por ver retomado o processo de funcionamento normal dos 1017 

Colegiados, dentro de um novo contexto, de um novo momento, que ele 1018 

acredita que vai, não somente dar continuidade aos processos, mas 1019 

principalmente aprofundar, qualificar e avançar a implementação das 1020 

políticas através do Plano Nacional de Cultura e seus desdobramentos com os 1021 

Planos Setoriais Territoriais; frisou que para isso a nova equipe do Ministério 1022 

frente à Ministra Ana de Hollanda, estava dando continuidade a esses 1023 

processos com maiores aprimoramentos. Ele relatou sobre a nova estrutura 1024 

do Ministério, suas modificações e sobre a importância da nova Secretaria da 1025 

Economia Criativa, que segundo ele, terá a responsabilidade de cuidar da 1026 

população geral dentro do Ministério, no sistema MinC, de forma integrada 1027 

ao nível de outros Ministérios, e principalmente, assegurar a participação da 1028 

sociedade civil no processo de formulação e de acompanhamento da 1029 

implementação de políticas públicas; informou que estavam querendo 1030 

reestruturar da forma adequada para que os Colegiados venham a ser de fato 1031 

parte integrante do Sistema Nacional de Cultura, e especialmente, órgãos 1032 

vinculados ao Conselho Nacional de Política Cultural onde todas as posições 1033 

coletivas do Colegiado serão levadas ao Plenário do Conselho; assegurou que 1034 

todas as mudanças fortalecerão o Sistema MinC e a participação da 1035 

sociedade, trazendo, evidentemente melhores resultados para todo; 1036 

esclareceu que no Conselho clareavam os temas das políticas públicas em 1037 

relação às culturas populares e reiterou alguns aspectos sobre as dezenove 1038 

áreas da cultura, as quais nove já tinham os seus Colegiados constituídos e as 1039 

outras dez áreas estavam em processo de formação; relatou por fim, que 1040 
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darão passos largos e rápidos para consolidar e avançar todo esse processo. 1041 

A Sra. Marta Porto, Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural – MinC, 1042 

cumprimentou a todos e ressaltou a importância da presença do Secretário 1043 

Roberto Peixe na reunião, pois isso os ajudava a institucionalizar as relações 1044 

dentro do Ministério e tudo o que eles vem construindo; informou que estava 1045 

lá para ouvir e saber como tinha sido a reunião do dia anterior, saber o que 1046 

foi considerado mais relevante para que pudessem fazer os 1047 

encaminhamentos; relatou que dentro do que foi colocado pelo Secretário 1048 

Peixe, havia ainda um ator que ela considerava muito importante, o Instituto 1049 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; comentou que vinham 1050 

se reunindo há dois meses com o Departamento de Patrimônio Material do 1051 

IPHAN, o DEPAM, visando criar de fato uma política de patrimônio material 1052 

casada entre a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural e o IPHAN 1053 

dando mais seguridade aos processos; ressaltou ainda a importância do papel 1054 

do IPHAN nesse momento onde estão construindo relações de proximidade, 1055 

de companheirismo e de cumplicidade entre os órgãos do Ministério da 1056 

Cultura; informou que teriam no próximo dia 25 de maio, um encontro do 1057 

Grupo de Trabalho de Matriz Africana, da SCDC, na Fundação Cultural 1058 

Palmares, e que a Palmares estava construindo um caminho junto à SCDC 1059 

buscando trabalhar de forma conjunta visando a elaboração de políticas 1060 

públicas de cultura  com enfoque nas práticas culturais de matriz africana; 1061 

relatou que estavam retomando a interlocução com a Fundação Nacional do 1062 

Índio - FUNAI, pois cabia à eles fazer uma institucionalidade importante 1063 

dentro de todas as divergências culturais e ressaltou que estavam buscando 1064 

atores no sentido de fazer com que as políticas ganhem vitalidade. Ela relatou 1065 

ainda que gostaria muito de contar com a presença da equipe do IPHAN como 1066 

convidados nesse processo, porque isso vai fazer com que consigam 1067 

acompanhar o caminho de bens registrados, de salvaguardas de patrimônio 1068 

etc., e se colocou à disposição de todos, pois ela queria ouvir as propostas que 1069 

foram sistematizadas pelo Colegiado. O Sr. Fabiano Lima citou a carta que 1070 

havia sido encaminhada pelo Colegiado à ministra, explicando que era de 1071 

conhecimento da Secretaria, mas que ainda não tinha sido respondida por 1072 
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questões de formalidade, e sugeriu que entrassem nos esclarecimentos sobre 1073 

alguns pontos que haviam sido levantados. O Sr. Adelcimar dos Santos 1074 

esclareceu que a carta foi enviada tanto para a ministra quanto para a 1075 

Secretaria. A Sra. Rejane Nóbrega frisou que a carta, na verdade, foi para a 1076 

Secretaria com cópia para a ministra, e que os procedimentos pareciam ser 1077 

inversos dentro do Ministério; disse também que havia uma demanda de 1078 

perguntas e também uma solicitação de reunião do Colegiado para a 1079 

secretária Marta; indagou o porquê não sequer sinalizaram o recebimento da 1080 

carta. A Sra. Marta Porto respondeu que quando a carta chegou ela ainda 1081 

não era secretária, e formalmente foi nomeada no dia cinco de maio, e pelos  1082 

ritos institucionais ela não tinha condições de responder formalmente; disse 1083 

que o acerto que fez com sua equipe era que esperariam a reunião do 1084 

Colegiado para abrirem o processo de discussão e de elaboração conjunta e 1085 

responder os encaminhamentos. O Sr. Isaac Loureiro fez um breve relato da 1086 

história do Colegiado, desde as câmaras setoriais, até chegarem ao Colegiado 1087 

formalmente e depois relatou que foram pegos de surpresa quanto à fusão 1088 

das duas secretarias, sem saber como funcionaria direito, mas que a partir da 1089 

primeira impressão, para eles era muito interessante porque abriam 1090 

possibilidades, e que articular a política interministerial para eles era 1091 

extremamente necessário; explicou o teor da carta que havia sido enviada 1092 

pelo Colegiado para a Secretaria onde formalmente solicitavam uma pauta 1093 

emergencial para que pudessem tratar dos encaminhamentos ao Plano 1094 

Setorial das Culturas Populares e de outros assuntos relacionados ao campo 1095 

das culturas populares; indagou qual era a situação atual do diálogo da 1096 

câmara interministerial entre o Ministério da Educação e o Ministério da 1097 

Cultura; frisou que tinham ações dentro do Plano Setorial e dentro do Plano 1098 

Nacional de Cultura onde exigiam a articulação de políticas, e perguntou o 1099 

que a SAE e SCDC estavam pensando quanto a isso. Ele leu os pontos listados 1100 

como fundamentais a serem discutidos, na carta feita pelo Colegiado, quais 1101 

sejam: Debater mecanismos diversificados e elaborar um cronograma de 1102 

prioridades de implementação do Plano Setorial de Culturas Populares, 1103 

englobando todos os programas e ações estabelecidos no âmbito dos 1104 
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Macroprogramas "Memórias e Identidades das Culturas Populares", "Economia 1105 

Criativa e Sustentabilidade das Culturas Populares" e "Gestão das Políticas 1106 

Públicas para as Culturas Populares"; Definir um calendário regular de 1107 

encontros do Colegiado Setorial de Culturas Populares, com vistas a apoiar a 1108 

implementação do Plano Setorial das Culturas Populares; Debater a 1109 

continuidade do Prêmio Culturas Populares e assegurar o pagamento aos 1110 

mestres contemplados na última edição; e Debater a continuidade e a criação 1111 

de novos Pontos e Pontões de Cultura, em especial aqueles dedicados ao 1112 

fomento e à difusão do campo das culturas populares. Na sequência ele 1113 

explicou que colocaram esses pontos porque existe um calendário ordinário 1114 

de reuniões que são, na verdade, em função de uma agenda anual do CNPC e 1115 

eles queriam que tivesse outra agenda para a implementação do Plano 1116 

Setorial; por fim, questionou como seria essa agenda e perguntou se 1117 

poderiam acompanhar como que a SAE e o CNPC compartilham recursos com 1118 

a própria SCDC para garantir, por exemplo, reuniões presenciais etc. A Sra. 1119 

Rejane Nóbrega reiterou a necessidade de que a Secretaria tivesse em vista 1120 

a questão da interlocução entre a nova Secretaria e o Colegiado como, por 1121 

exemplo, a construção de uma pauta conjunta, pois tinham conteúdos 1122 

urgentes a serem retomados, como o Plano Setorial de Culturas Populares, 1123 

fruto de um amplo processo de discussão. O Sr. Eliomar Mazoco registrou 1124 

que era fundamental terem o Colegiado como um espaço federal de 1125 

articulação e ressaltou que os editais que tinham em seu Estado, Espírito 1126 

Santo, não eram contemplados, pois não estavam conseguindo fazer a 1127 

capacitação dos grupos, para que os mesmos participassem dos editais; 1128 

reiterou a preocupação de que as políticas e os recursos de Governo não 1129 

chegavam à ponta e frisou que deviam discutir o grosso da política e deixar a 1130 

parte do tecnicismo ditado de cima para baixo mais de lado. O Sr. Alessandro 1131 

Azevedo questionou qual era a posição da Secretaria em relação ao Decreto 1132 

do dia 30 de dezembro que afetava diretamente as festas populares e que 1133 

viabilizava a parceria entre entidades privadas e o poder público; indagou se 1134 

quanto às reuniões ordinárias, se poderiam ter reuniões extraordinárias, pois 1135 

duas reuniões por ano era pouco para aprofundarem as questões da cultura 1136 
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popular; perguntou ainda qual era a real condição de participação de todos 1137 

os conselheiros para reuniões extraordinárias; ressaltou a importância de 1138 

que cada reunião fosse muito bem planejada para que não perdessem tanto 1139 

tempo e otimizassem os trabalhos; questionou se nas próximas reuniões do 1140 

Colegiado haveria participação do IPHAN e da Fundação Cultural Palmares; 1141 

frisou que era um posicionamento do Colegiado de que as respostas fossem 1142 

dadas prontamente e relatou que, quanto aos mestres que foram sido 1143 

contemplados em 2009 e não haviam recebido, era responsabilidade da atual 1144 

gestão de dar um posicionamento a eles em relação a esses pagamentos. O Sr. 1145 

Chico Simões agradeceu o convite e reiterou a importância de que 1146 

prestassem atenção nas especificidades, pois o setor das culturas populares 1147 

não falava a mesma língua do Estado; solicitou uma atenção especial para 1148 

isso, pois havia um abismo entre as culturas populares e o Governo; ressaltou 1149 

que estavam agora criando pontes para o abismo de forma a estabelecer os 1150 

diálogos, mas frisou que as pessoas das culturas populares não tem que 1151 

aprender a falar o idioma do Estado, mas sim o Estado quem tem que 1152 

entender as culturas populares, não a cultura da burocracia, da formalidade, 1153 

do projeto, da Lei Nº 8.666 etc., questões que inviabilizavam a participação 1154 

deles; ressaltou que não podiam se engessar com medo da burocracia pelo 1155 

bem público, pois assim estariam dando um passo atrás. O Sr. Ivo Benfatto 1156 

observou que os estados e municípios já estavam providenciando os seus 1157 

Planos Estaduais, como resultado, acredita ele, da ampla divulgação do 1158 

famoso CPF, uma sigla que caiu muito bem e atrás disso os planos estavam 1159 

acontecendo; frisou que chamou sua atenção o fato de que eles precisam 1160 

adaptar o Plano Setorial ao Plano Nacional em abril de 2012, e frisou que até 1161 

lá muitas coisas mudariam e acabariam tendo que readaptar tudo de novo no 1162 

país inteiro; relatou que era urgente e necessário que dessem toda a ênfase 1163 

possível na implementação do Plano Setorial de Culturas Populares; ressaltou 1164 

que gostaria de levar em consideração também a representação das culturas 1165 

populares nos órgãos que já existem e informou que teve a oportunidade de 1166 

fazer uma palestra no plenário da CNIC onde sua argumentação foi 1167 

reivindicar uma plaquinha dessas escrito cultura popular dentro do Plenário; 1168 
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relatou que fez um levantamento dos setores que estavam organizados 1169 

dentro do Plenário da CNIC e que tinham seis setores organizados com 1170 

representação de segmento cultural e um sétimo que era do empresariado 1171 

nacional, e evidentemente, junto a essas representações da sociedade tinham 1172 

outras vinculadas; comentou que ao final de sua fala na reunião, a diretora do 1173 

IPHAN, informou que era realmente difícil uma mudança de lei para 1174 

contemplar as culturas populares e disse que uma das possibilidades seria 1175 

atribuir um dos três cargos do titular e dos suplentes já na portaria para a 1176 

próxima eleição de conselheiros e abrir uma dessas vagas para culturas 1177 

populares com este tópico. A Sra. Marta Porto respondeu que quanto à 1178 

questão das pautas e do calendário poderiam se comprometer sim, não havia 1179 

possibilidade de ter uma discussão do plano setorial se não tivessem 1180 

reuniões extraordinárias; frisou que as reuniões eram possíveis, mas não 1181 

poderiam garantir a presença de todos os componentes do Colegiado em 1182 

função do plano de contensão de passagens e diárias que todo Governo 1183 

Federal sofreu inclusive o Ministério da Cultura; ressaltou que gostaria que 1184 

pudessem preparar ali em uma agenda de reuniões, talvez um calendário 1185 

contrário para quando tiver a reunião de setembro e definirem assim quantas 1186 

reuniões extraordinárias seriam necessárias; fez uma breve explanação sobre 1187 

as ações da Secretaria e sobre o orçamento e acrescentou que também 1188 

entendia que o decreto era nefasto. Ela informou que estavam conversando 1189 

com o ministro no sentido de tentar colocar a posição do Ministério da 1190 

Cultura formalmente junto aos órgãos competentes de que era 1191 

absolutamente inviável trabalhar com o decreto; relatou que a divulgação, a 1192 

discussão do debate de fusão e inclusive o processo de elaboração de 1193 

formulação e de revisão do Plano Setorial de Culturas Populares tinha que ter 1194 

uma agenda própria; explicou que o prêmio teve dificuldade no jurídico, 1195 

dificuldades que vinham enfrentando e que estavam com um grupo de 1196 

trabalho para tentar resolver, não eram respostas imediatas, mas iriam 1197 

tentar montar um plano de trabalho para os próximos anos a partir de 2012 1198 

que evitasse esse tipo de problema. Ela informou também que tinham uma 1199 

reserva para o prêmio, mas que tinham que discutir como operariam o 1200 
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prêmio, pois havia bastante disparidade regional, então tinham que discutir 1201 

para que já conseguissem lançá-lo no início do segundo semestre; explicou 1202 

que quanto à CNIC, eles poderiam mandar uma carta em nome da Ministra e 1203 

da Secretaria elucidando que era importante que os Colegiados tivessem 1204 

assento no Plenário visando uma maior e qualificada discussão nacional de 1205 

cultura, pela compreensão que ela tem das necessárias mudanças que a 1206 

mesma lei tem que ter. A Sra. Rejane Nóbrega perguntou sobre os prêmios 1207 

que não tinham sido pagos e citou um caso de um prêmio de culturas 1208 

indígenas, pois pelo o que foi informado no dia anterior, existia uma 1209 

ilegalidade em relação ao pagamento dos prêmios remanescentes. A Sra. 1210 

Marta Porto informou que o prêmio de culturas populares teve um 1211 

problema de vigência onde a Advocacia Geral da União, a AGU, havia 1212 

apontado um problema de ilegalidade no processo, mas que ela já havia feito 1213 

um pedido a CONJUR para tentar resolver a questão e superar esse parecer 1214 

jurídico; informou também que a solução que via era lançarem o prêmio em 1215 

2011 com todas as condições já resguardando todos os orçamentos, que foi 1216 

isso que fizeram para tentar suprir; passou a palavra ao Secretário Joao 1217 

Roberto Peixe, desejou que o Colegiado conduzisse de forma bem objetiva a 1218 

pauta e se despediu de todos agradecendo pela participação. O Sr. Roberto 1219 

Peixe informou que teria que ir à reunião do Colegiado de Dança, na sala ao 1220 

lado, mas que na medida do possível tentaria acompanhar as duas e 1221 

responder o que fosse necessário; considerou positivo partir do Colegiado a 1222 

necessidade do diálogo direto e era isso que procuravam mesmo; fez uma 1223 

explanação sobre o Sistema Nacional de Cultura, como estava sendo sua 1224 

estruturação e construção e informou que a CNIC deveria ter conexão com o 1225 

órgão cultural, pois as diretrizes das políticas culturais deveriam estar 1226 

refletidas no uso dos recursos, mas como a CNIC tinha sido criada em cima da 1227 

Lei de Incentivo à Cultura, que era onde se concentrava a maior parte dos 1228 

recursos; esclareceu alguns aspectos sobre a CNIC e sobre as “CNICquinhas”; 1229 

relatou que o Plano Nacional tinha que estar atrelado à realidade regional e 1230 

local dos estados e municípios e que o Plano não era uma soma dos planos 1231 

estaduais e dos planos municipais, ele tinha questões de âmbito nacional que 1232 
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rebatiam em um plano estadual, em um plano municipal, mas também 1233 

questões locais que tinham que estar contempladas; ressaltou aspectos sobre 1234 

o calendário do PPA e na continuidade agradeceu a compreensão do 1235 

Colegiado na discussão, pois a parte presenciada por ele foi muito madura e 1236 

os conselheiros colocaram as coisas de forma clara e transparente e a 1237 

intenção do Conselho era justamente fortalecer a participação social. O Sr. 1238 

Isaac Loureiro comentou que já haviam iniciado diálogo com os 1239 

representantes dentro do Conselho de Culturas Brasileiras, Artesanato e 1240 

Patrimônio Material, sobre a necessidade de representação das culturas 1241 

populares nessas instâncias. O Sr. Alessandro Azevedo perguntou se o 1242 

Ministério tinha alguma posição quanto ao decreto, pois ele afetava muito 1243 

mais a sociedade civil do que propriamente o poder público. O Sr. Roberto 1244 

Peixe respondeu que afetava os dois, porque principalmente o campo da 1245 

cultura atuava muito com a sociedade civil e disse que o Ministério estava 1246 

fazendo gestões e trabalhando isso diretamente no Congresso. O Sr. Isaac 1247 

Loureiro informou que a sugestão do Plenário era que fosse definido e 1248 

conceituado o que era evento para que pudessem excluir todas as outras 1249 

ações que tinham alguma característica, mas que não eram eventos, e que 1250 

fosse feita uma portaria interministerial. O Sr. Roberto Peixe colocou que 1251 

isso explicaria, mas que não resolveria, pois dependia da interpretação do 1252 

Tribunal de Contas da União, então o caminho seria resolver no Congresso 1253 

Nacional. O Sr. Fabiano Lima agradeceu a presença do Secretário Peixe e 1254 

convidou a Sra. Teresa Chaves para compor a mesa e dar seguimento a pauta. 1255 

O Sr. Jacildo Bezerra solicitou que fizessem um intervalo de 10 minutos. 1256 

Após o intervalo, o Sr. Marcello Manzatti relatou que a motivação era 1257 

começarem um processo de discussão num público prioritário do segmento 1258 

de culturas populares que eram os mestres, o fomento, a proteção ao 1259 

trabalho dos mestres de cultura popular, qualquer um desses nomes que o 1260 

Colegiado quisesse, pois tinham várias designações possíveis, e que mesmo a 1261 

denominação “mestre” não era universal; disse que querem trabalhar o lugar 1262 

de liderança, de concentração, de saberes, o lugar do exercício de oralidade, 1263 

enfim lugares que são importantes às vezes para sustentação de 1264 
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comunidades inteiras que tenham atuação forte no canto da cultura popular e 1265 

que historicamente tinham aparecido algumas soluções; frisou que dentro 1266 

desse contexto querem trabalhar com a própria ideia do patrimônio 1267 

imaterial, pelo menos no âmbito internacional, que está bem mais formulada. 1268 

Item IX - Apresentação da proposta de Benefício por Mérito Cultural -1269 

IPHAN: A Sra. Teresa Paiva Chaves, representante do Departamento de 1270 

Patrimônio Imaterial - DPI, iniciou sua explanação explicando sobre os planos 1271 

de salvaguarda; informou que o estado concedia uma titulação de patrimônio 1272 

imaterial a algumas formas de expressão, de manifestação e cabia ao estado 1273 

também após o registro, o certificado de patrimônio do Brasil, acompanhar, 1274 

prover, propor, mediar ações de salvaguarda específicas para aquele bem; 1275 

disse que geralmente a construção do plano que chamavam de salvaguarda 1276 

era uma construção que requeria certo tempo e que os grupos precisavam 1277 

estar organizados, além de ser necessário que houvesse um comitê gestor de 1278 

apoio ao trabalho de proposta desse plano de salvaguarda; relatou que no 1279 

caso específico da capoeira, durante ainda o processo de registro, essa 1280 

questão aparecia como uma solicitação de aposentadoria dos mestres e que o 1281 

plano de salvaguarda da capoeira ela era um pouco mais complicado porque 1282 

a pesquisa do registro foi feita no Rio de Janeiro, na Bahia e em Pernambuco, 1283 

não escutaram as capoeiras do Brasil inteiro. Ela informou que para isso foi 1284 

proposto o Programa Pró-Capoeira com assento em diversas instâncias de 1285 

fora, outros Ministérios que tinham a ver com as demandas que estavam 1286 

colocadas no momento da montagem do dossiê, e diversas instâncias do 1287 

Ministério da Cultura; disse que em uma das reuniões feitas, que foi em 22 de 1288 

julho de 2009, com a presença do INSS e do Ministério da Previdência, ficou 1289 

muito claro que a possibilidade de elaboração de uma proposta de emenda 1290 

constitucional que requeresse para os mestres, nesse caso específico, seria 1291 

para os mestres de capoeira e que estavam começando a entrar neste tema 1292 

pelos mestres de capoeira; ressaltou que o que tinham pensado era que 1293 

talvez fosse possível uma aposentadoria nos moldes da aposentadoria do 1294 

trabalhador rural, que em algum momento fosse possível essa aposentadoria 1295 

sem que ele tivesse carência e contribuição, sem a parte retroativa, mas nessa 1296 
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reunião de julho, ficou bem claro pelo representante do Ministério da 1297 

Previdência que isso era completamente descartado. Ela comentou que no 1298 

caso da capoeira, como o plano de salvaguarda tinha uma abrangência muito 1299 

grande que extrapola o Brasil, pois existem grupos internacionais, que 1300 

conseguiram colocar um cadastro muito simplificado, que estava na página 1301 

do IPHAN, e que esse levantamento de quantos mestres e quantos grupos 1302 

tinham, começou a ser feito ano passado e a ideia era estender esse benefício 1303 

para os mestres da cultura popular também; frisou que a ideia era pensar 1304 

outros tipos de cadastros que teriam que ser feitos para terem noção de 1305 

quanto de recurso precisariam ter no fundo e ainda seria criar um grupo de 1306 

trabalho para discutir essa proposta de projeto de lei de forma ágil. O Sr. 1307 

Marcelo Manzatti abriu inscrições para o debate. O Sr. Adelcimar dos 1308 

Santos Silva perguntou como que estava sendo pensado para contemplar 1309 

quem não tinha documentação de mestre, mas exercia a mesma coisa de 1310 

quem era denominado mestre. A Sra. Teresa Paiva Chaves respondeu que a 1311 

ideia era criar um grupo no âmbito do ministério, provavelmente com uma 1312 

consultoria, chamar consultores na medida do necessário para isso, para 1313 

definirem primeiro que critérios serão utilizados para dizer se a pessoa era 1314 

ou não um mestre, mas que isso ainda não existia. O Sr. Isaac Loureiro 1315 

questionou como era feita a comprovação da veracidade das informações que 1316 

eram cadastradas no site, se simplesmente reconheciam as informações de 1317 

imediato ou se havia um sistema de validação ou confirmação das 1318 

informações por parte do IPHAN. A Sra. Teresa Chaves esclareceu que eles 1319 

consideravam que o cadastro que estava no ar era muito simplificado, e que 1320 

na realidade precisariam ter outro cadastro no ar; frisou que esse cadastro 1321 

serviu para que tivessem uma ideia do universo para fazer os encontros 1322 

regionais e o encontro nacional; atentou que sabia que o cadastro que estava 1323 

no ar não atendia as necessidades e nem resolviam os problemas, mas 1324 

abriram um edital para responder a esse tipo de demanda. O Sr. Chico 1325 

Simões ressaltou que desejava que o IPHAN estivesse sempre mais próximo 1326 

e que como era um mamulengueiro, tinha participado coordenando o 1327 

processo de pesquisa para registro do Mamulengo como patrimônio 1328 
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imaterial, o que era um avanço; disse que no projeto de pesquisa que ele fez 1329 

com que tivesse sido incluído o benefício ao pesquisado, e frisou que não 1330 

estavam pesquisando objetos, e sim seres humanos passando necessidade de 1331 

risco muito grave; ressaltou que a política de salvaguarda tinha que ser para 1332 

já, e não para amanhã, e que tem que avançar para o patrimônio humano, 1333 

para entender que possuem um patrimônio humano riquíssimo e que precisa 1334 

ser considerado, que isso que era política de salvaguarda para ser 1335 

reconhecida imediatamente; ressaltou que todos queriam atender aos 1336 

mestres e que eles fossem atendidos principalmente na sua velhice, e nesse 1337 

sentido, estavam avançando. A Sra. Teresa Chaves reiterou a importância do 1338 

cadastramento para terem uma noção do quadro e poderem ter forças para 1339 

brigarem pela criação do fundo; fez um breve relato sobre o cadastramento 1340 

dos mestres da capoeira e reiterou a importância do IPHAN no Colegiado, 1341 

pois a partir daquele diálogo eles conseguiriam avançar. O Sr. Célio Guiga 1342 

reiterou a necessidade do grupo de trabalho para a questão dos direitos 1343 

autorais e sobre a importância da política de salvaguarda; após alguns 1344 

comentários, sugeriu a criação de um grupo de trabalho intercolegial com as 1345 

áreas afins que no caso são culturas populares, culturas indígenas e culturas 1346 

afrodescendentes, para debaterem alguns temas afins em relação à questão 1347 

específica do cadastramento dos mestres que vão ter diferenças em cada um 1348 

dos segmentos, tanto de conceitos quanto de compreensões; reiterou a 1349 

necessidade de um grupo para a questão dos direitos autorais que, em 1350 

alguma medida, deveria ter uma discussão maior com relação aos direitos 1351 

difusos e coletivos para a área específica das culturas populares. O Sr. 1352 

Marcelo Manzatti explanou sobre a experiência que tiveram fazendo o edital 1353 

do Prêmio Culturas Populares; elencou alguns pontos que seriam adotados 1354 

para a denominação de mestre e reconhecimento como, por exemplo, a 1355 

questão da longevidade, não de idade, mas de experiência, pois não 1356 

necessariamente precisaria alguém chegar à idade tecnicamente idosa para 1357 

chegar àquela área de conhecimento, e também como o saber técnico e a 1358 

autoridade moral de influência aos outros. Ele disse outra coisa que era 1359 

fundamental no conceito de mestre era capacidade de transmissão e o 1360 
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esforço daquela pessoa que foi comprovado que de fato ela trabalhava na 1361 

transmissão daquele conhecimento; relatou que pesquisou sobre nomes dos 1362 

mestres durante um tempo e que até o Brasil colônia você tinha uma 1363 

estrutura de organização da sociedade, sobretudo, nas atividades econômicas 1364 

que eram as corporações de ofício, e ainda, que o nome mestre em si, variava 1365 

de região para região e tinham que avaliar caso a caso; frisou que esses 1366 

elementos já eram muito consolidados em todas as reflexões e em todos os 1367 

procedimentos. A Sra. Teresa Chaves relatou que o fundo não 1368 

necessariamente tinha que ser fixo, pois parece que ele poderia começar com 1369 

uma quantidade X de recurso para atender o que já tinha em cadastro e 1370 

depois ir aumentando. O Sr. Marcelo Manzatti fez mais alguns 1371 

encaminhamentos e informou que o recurso que foi citado do edital, ao invés 1372 

de lançar outro edital de premiação esse trabalho já foi feito, o Prêmio teve 1373 

esse papel de mapear e se não conseguiram atender todos com o prêmio, pelo 1374 

menos identificaram as iniciativas; frisou que tinham que começar devagar 1375 

para ir de fato ao que pretendiam e também fazer de uma forma que criasse 1376 

uma sinergia com as leis de mestre que já existem; relatou que poderiam 1377 

criar um conceito típico ideal que seria um padrão e depois em cada região os 1378 

conselheiros, com sua experiência tanto de região quanto de linguagem ou de 1379 

tradicionalismo, iam compondo conceitos por linguagem e região. O Sr. Isaac 1380 

Loureiro sugeriu à SCDC que sempre tivesse um representante do Colegiado 1381 

no GT de Salvaguarda para poderem estar compartilhando na rede as 1382 

informações, acompanhar as discussões e discutir as questões mais amplas 1383 

da formação de patrimônio imaterial e culturas populares. A Sra. Teresa 1384 

Chaves agradeceu a oportunidade de estar presente com os conselheiros e 1385 

frisou que esperava que isso acontecesse outras vezes; por fim, frisou que 1386 

mesmo quando não estava presente, sabia do que acontecia no Colegiado por 1387 

intermédio do Sr. Rosildo, pois eles trocavam informações sempre. Neste 1388 

momento a reunião foi interrompida para almoço dos conselheiros sendo a 1389 

mesma reiniciada as 14h00. Os trabalhos foram retomados a partir da 1390 

explanação do Sr. Fabiano Lima que imediatamente deu continuidade à 1391 

pauta passando ao Item VIII - Apresentação da proposta da Lei dos 1392 
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Mestres pelo representante do mandato do Deputado Federal Edson 1393 

Santos (PT/RJ): A Sra. Valéria Oliveira, da Câmara dos Deputados, iniciou 1394 

comentando um pouco de sua ligação pessoal com a cultura popular e 1395 

também da ligação do Deputado Edson Santos com a área, para que os 1396 

conselheiros entendessem um pouco o porquê da iniciativa; informou que 1397 

não estava com o projeto, mas que queria debater e ouvir a opinião de todos 1398 

em relação a isso e que quando falavam em criar uma legislação, uma política 1399 

pública para os mestres da cultura popular, estavam pensando sim na 1400 

questão de algum auxilio financeiro, mas principalmente em trazer 1401 

visibilidade, valorizar esses agentes culturais que eram muito importantes no 1402 

nosso país de norte a sul; disse que irão marcar uma reunião muito em breve 1403 

no Rio de Janeiro com os Griôs para irem exatamente aprofundando no 1404 

diálogo; ressaltou que eles entendiam que as leis eram complementares, e 1405 

que a proposta de Lei Griô, a proposta de PL do Deputado Edson e a proposta 1406 

da Deputada Jandira Feghali estavam dentro de um arcabouço que era 1407 

colocar em pauta e levar para dentro do Congresso Nacional toda uma 1408 

discussão da valorização das culturas populares; reiterou que a intenção era 1409 

aprimorar a proposta, criar um movimento em torno disso, para que sejamos 1410 

bem sucedidos e para que sejam aprovadas a Lei Cultura Viva e a Lei de 1411 

Valorização dos Mestres dentro de um desenho que eles vão construir a 1412 

partir desse diálogo. Ela comentou que se o Colegiado achasse oportuno, em 1413 

algum momento, que eles pudessem também estar visitando outro Estado e 1414 

dialogando com outros movimentos; ressaltou que a proposta poderia ser um 1415 

instrumento a mais nesse diálogo para eles na construção, no caminho, 1416 

porque ela permitiria estarem dialogando também com o poder executivo, 1417 

também com o Ministério da Cultura e também com os governadores de 1418 

alguns Estados. A Sra. Rejane Nóbrega questionou em que consistia 1419 

exatamente o projeto em linhas gerais. A Sra. Giordanna Santos perguntou 1420 

se tinha algum e-mail que o Colegiado poderia enviar sugestões. A Sra. 1421 

Valéria Oliveira respondeu que seus endereços de e-mails eram 1422 

valeriaoliveira@camara.gov.br e maedadora@gmail.com e perguntou se o 1423 

Colegiado também poderia disponibilizar a lista de e-mail deles para que de 1424 

mailto:valeriaoliveira@camara.gov.br
mailto:maedadora@gmail.com
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repente criassem um grupo onde pudessem tocar informações, porque em 1425 

linhas gerais a ideia era que a partir do reconhecimento dos mestres, previa 1426 

algumas oficinas e pagamento de uma bolsa para os mestres tenham um 1427 

processo de incentivo a esta atividade. Após algumas deliberações, a Sra. 1428 

Giordanna Santos relatou que já estava disponibilizada uma petição com 1429 

assinaturas on-line da Lei Cultura Viva, que ela inclusive recebeu por e-mail e 1430 

assinou. A Sra. Valéria Oliveira reiterou que infelizmente a Câmara dos 1431 

Deputados não aceitava assinaturas on-line, e que na proposta de reforma 1432 

política o Deputado Henrique Fontana iria propor um melhor relator, e 1433 

também que a iniciativa popular fosse feita por assinatura eletrônica 1434 

também, mas por enquanto infelizmente não era aceito. a Sra. Giordanna 1435 

Santos observou que mesmo assim, já era uma mobilização muito boa 1436 

porque divulgava a lei e que muitas pessoas não estavam nem sabendo que 1437 

estava tendo esse processo, então por mais que não fosse validado, era 1438 

importante que pessoas de diferentes estados e regiões, até muito distantes 1439 

dos grandes centros, pudessem estar discutindo a respeito. A Sra. Valéria 1440 

Oliveira concordou plenamente. O Sr. Marcelo Manzatti questionou como 1441 

seria o rito das tramitações do projeto na Câmara, uma vez que ela já tinha 1442 

sido protocolada. A Sra. Valéria Oliveira respondeu que começariam com 1443 

um processo de diálogo nos estados, e que entregando o processo ao 1444 

presidente da Casa, vão pedir celeridade; disse que como é lei, primeiro irá 1445 

para a Comissão de Constituição e Justiça para avaliar se é constitucional, 1446 

depois provavelmente vai para a Comissão de Cultura e depois entraria na 1447 

fila para entrar na pauta; frisou que depois de sair da comissão tinham vários 1448 

projetos que não iam para a pauta, que era uma discussão muito política, mas 1449 

que enquanto isso, eles estariam mobilizando, dialogando e vão usar todos os 1450 

mecanismos de pressão que tiverem para usar. O Sr. Marcelo Manzatti 1451 

reforçou a priorização da lei, pois já era uma realidade em vários estados e 1452 

uma demanda constante, e que a demanda da Lei da Guarda, o presidente da 1453 

Portela apareceu no Ministério várias vezes, da aposentadoria, da pensão e 1454 

da previdência, e isso tinha que ser encaminhado e frisou que o Colegiado 1455 

tinha gente capacitada para fazer a mobilização social que daria o impulso 1456 
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para aquecer esse tema. A Sra. Valéria Oliveira agradeceu a todos e 1457 

ressaltou o prazer por ter feito parte da reunião e frisou que continuarão 1458 

conversando e aprimorando essa construção. Item VII – Discussão do 1459 

cronograma e priorização das diretrizes e ações dos macroprogramas 1460 

do Plano Setorial de Culturas Populares: O Sr. Marcelo Manzatti 1461 

informou que a pauta prioritária era a definição do calendário de 1462 

implementação do Plano Setorial. Ele informou que terão uma reunião em 1463 

setembro, todo o processo final de consulta do Plano e depois ele vai ser 1464 

publicado até dezembro; disse que de outubro a abril seria o prazo para 1465 

organizarem o Plano Setorial e a discussão da renovação dos mandatos; 1466 

relatou que eles teriam que ter metas temporais, qualitativas, responsáveis 1467 

por cada ação, organizar o plano, estratégias a serem adotadas; frisou que 1468 

tem que pensar que quando se mistura o mestre com pessoas assim do perfil 1469 

do Colegiado, o mestre às vezes se intimida, e já vivenciaram isso, portanto, 1470 

tinham que pensar como que era a dinâmica para os mestres no seminário e 1471 

como era a dinâmica para pessoas assim com o perfil mais acadêmico, mais 1472 

de gestão de produção cultural. O Sr. Célio Guiga sugeriu que fosse criada 1473 

uma plataforma ou um sistema que servisse de apoio no aperfeiçoamento da 1474 

instituição do Colegiado e de forma a ajudar a sanar num primeiro momento 1475 

todas as demandas. A Sra. Graziela Saraiva lembrou que dentro da agenda 1476 

eles tinham que pensar em um GT para a elaboração dos editais dos prêmios 1477 

das Culturas Populares e, fora a questão das oficinas da publicação, seria 1478 

trabalharem junto com o IPHAN nesse grupo de trabalho para definirem a 1479 

questão dos critérios para qualificar os mestres. O Sr. Eliomar Mazoco fez 1480 

breve explanação sobre os editais e sugeriu que tivessem editais voltados às 1481 

prefeituras prevendo verbas que incentivassem o desenvolvimento de 1482 

atividades e levassem os mestres às salas de aula. A Sra. Rejane Nóbrega 1483 

chamou a atenção para que pensassem na agenda em função da implantação 1484 

do Plano Setorial, do que eles iriam discutir e que a primeira questão seria 1485 

discutir o conteúdo do que seria trabalhado além de uma agenda com 1486 

indicativos de reuniões. O Sr. Jacildo Bezerra elencou algumas demandas 1487 

que deveriam ser tratadas e ressaltou que o Colegiado deveria se tornar mais 1488 
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protagonista dentro daquilo que estava sendo proposto. O Sr. Célio Guiga 1489 

reiterou que deveriam ter grupos para discutirem questões pontuais e que os 1490 

grupos se comunicassem entre si, e frisou que talvez fosse o momento do 1491 

amadurecimento do Colegiado e de começarem a determinar acerca de certos 1492 

deveres dos grupos. O Sr. Isaac Loureiro chamou novamente a atenção de 1493 

que deveriam definir o calendário, que todas as questões que estavam sendo 1494 

colocadas tinham relevância, mas ele estava preocupado com a questão 1495 

prática do tempo hábil da reunião; propôs que priorizassem ali o fechamento 1496 

do calendário e dividissem no grupo as demandas pendentes, para que numa 1497 

nova reunião extraordinária fossem resolvidas. O Sr. Fabiano Lima sugeriu 1498 

então que o Colegiado encaminhasse uma proposta pronta de calendário para 1499 

o Conselho e explicou sobre os aspectos financeiros que giravam em torno da 1500 

elaboração de cada reunião. A Sra. Graziela Saraiva perguntou se haveria 1501 

possibilidade nos encontros do CNPC de terem uma participação na questão 1502 

do edital das culturas populares. O Sr. Marcelo Manzatti respondeu que a 1503 

sugestão era muito boa por vários motivos como, por exemplo, estariam em 1504 

um condensado de ações e atividades do próprio Congresso, e que a presença 1505 

das culturas populares poderia ser benéfica para capacitá-los e enriquecê-los 1506 

também com as conversas com o pessoal que estaria presente; frisou também 1507 

que na próxima reunião, em setembro, poderiam tentar ao máximo que ela 1508 

fosse feita em São José dos Campos, São Paulo, pois muita gente estaria 1509 

próxima e era uma região de fácil acesso. A Sra. Rejane Nóbrega fez 1510 

ressalvou que quanto à reunião no congresso, para ela, o sentido especial era 1511 

envolver o pessoal da Comissão Nacional do Folclore que vai ser realizado 1512 

revelando São Paulo concomitante, caso contrário a reunião em Brasília seria 1513 

mais produtiva. O Sr. Alessandro Azevedo sugeriu que apresentassem um 1514 

resumo do Plano Setorial de Culturas Populares no congresso. O Sr. Isaac 1515 

Loureiro informou que tinha um blog que estava sendo usado pela SID na 1516 

época das conferências e sugeriu que fosse reativado, pois eles tinham que 1517 

ter uma ferramenta para discussão das culturas populares. Após algumas 1518 

manifestações, o Sr. Marcelo Manzatti solicitou que retomassem o trabalho 1519 

do dia anterior. Ele pediu que cada grupo apresentasse os itens das propostas 1520 
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do Plano Nacional de Cultura para tentarem incluir no PPA. Seguindo a 1521 

ordem, o Sr. Isaac Loureiro informou que dentro do Capítulo 1, estratégia 1522 

prioritária “Inserir formalmente nos currículos da educação básica e da 1523 

informação de professores os saberes e as práticas das culturas populares, 1524 

garantindo a esse processo o pagamento paritário e isonômico dos métodos das 1525 

culturas populares”, localizaram no Eixo I os itens 1.10, 1.10.8, 1.10.09 e 1526 

1.10.10; no Eixo II não encontraram nenhuma ação relacionada diretamente 1527 

à proposta prioritária; no Eixo III o item 1.4; no Eixo IV os itens 1.5, 1.5.1, 1528 

1.5.3, 1.5.4 e o 1.8.3; e no Eixo V o item 1.1.11. Com relação ao Capítulo 2, a 1529 

Sra. Giordanna Santos informou que identificaram no Eixo I os itens 2.1.2 e 1530 

2.5.5; no Eixo II o item 2.1.3; no Eixo III os itens 2.1.6, 2.1.7 e 2.6; no Eixo IV o 1531 

item 2.7.8; e no Eixo V não identificaram nenhuma ação. Com relação ao 1532 

Capítulo 3, o Sr. Eliomar Mazoco informou que no Eixo I identificaram os 1533 

itens 3.4.4, 3.5.11 e 3.5.1; no Eixo II o item 3.5.2; no Eixo III os itens 3.1.19 e 1534 

3.4.12; no Eixo IV o item 3.4; e no Eixo V nenhum item. Com relação ao 1535 

Capítulo 4, o Sr. Ivo Benfatto relatou identificaram que no Eixo I os itens 1536 

4.1.1, 4.1.6, 4.2.2 e 4.4.4; no Eixo II nenhum item; no Eixo III os itens 4.1.2, 1537 

4.1.3, 4.1.3.1, 4.3.2, 4.1.10, 4.3.3, 4.3.6, 4.4 e 4.5.2; no Eixo IV os itens 4.4 e 1538 

4.4.8; e no Eixo V também não identificaram nenhum item. Com relação ao 1539 

Capítulo 5, o Sr. Alessandro Azevedo declarou que nos Eixos I, II, III e IV não 1540 

identificaram nada e que apenas no Eixo V encontraram os itens 5.1.5 e 5.4.4. 1541 

Item XI - Abertura da palavra aos membros para debate: O Sr. Marcelo 1542 

Manzatti informou que em relação à Frente Parlamentar de Cultura, o 1543 

Ministério da Cultura entendia que o Colegiado era a instância legítima para 1544 

indicar alguém que fosse ocupar uma cadeira no Comitê Consultivo da 1545 

Frente; disse que ficou sabendo que o Sr. Marcos Terena foi indicado para 1546 

ocupar esse lugar como titular e a Sra. Joana com sua suplente. O Sr. Isaac 1547 

Loureiro relatou que o PPA estava estruturado e uma boa parte seria em 1548 

Brasília, nos dias 24 e 25, no Hotel Bristol e a discussão será em cima do 1549 

macro desafio do PPA, que estava na cartilha que eles receberam, erradicação 1550 

da miséria, direitos humanos e também os macros programas do PPA; 1551 

sugeriu que colocassem disponível pela rede ou por e-mail uma planilha 1552 
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elencando os macros desafios e elencando os programas do Plano Nacional 1553 

para que eles pudessem localizar se eram todos na área de cultura ou não, e 1554 

se tinha algum programa que tivesse alguma ação que pudesse estar 1555 

contemplada em um outro programa; após mais alguns esclarecimentos, 1556 

ressaltou que precisava da ajuda do Colegiado e do apoio para poder 1557 

consolidar as propostas, e ter uma boa justificativa para cada uma delas para 1558 

poder estar discutindo e colocar no debate no fórum que terão nos dias 24 e 1559 

25. O Sr. Fabiano Lima propôs que incluíssem na lista dos tópicos do fórum 1560 

para colocarem que a planilha elaborada por eles fosse disponibilizada; 1561 

encaminhou que na questão do tocante à elaboração do calendário e da 1562 

consolidação das propostas que foram enumeradas na reunião, que os 1563 

encaminhamentos serão consolidados pela SCDC, inclusive a questão do blog; 1564 

frisou que o Conselho continuará a ser um canal de comunicação e 1565 

intermediação entre os Colegiados e o Plenário, mas que a ideia era que a 1566 

partir desse momento o Colegiado interagisse, se possível, mais intensa com 1567 

a SCDC. O Sr. Alessandro Azevedo registrou que a questão das diárias 1568 

deveria ser resolvida, pois todas às vezes alguém tinha problema quanto ao 1569 

recebimento das diárias ou das passagens e que as pessoas que iam para as 1570 

reuniões contanto com o recebimento do recurso estavam perdidas, e isso 1571 

não poderia mais ser um problema. O Sr. Fabiano Lima explicou que tinham 1572 

um problema de ter que gerenciar essa crise durante uma reunião, e que a 1573 

sua vontade e o meu esforço era para que isso fosse resolvido; frisou que o 1574 

decreto do final do ano de contenção de restrição de diárias e passagens que 1575 

piorou porque deixou como único coordenador de todo o Ministério o 1576 

Secretário Executivo, então, toda ordem ele que assina agora; ressaltou que 1577 

esperam que possa ser estendido e que cada secretário tenha a sua 1578 

competência para fazer o ordenamento de suas despesas, mas que isso vai 1579 

depender da relação do decreto; reiterou que era importante que ficasse 1580 

registrado porque o problema não era do Colegiado de Culturas Populares, e 1581 

sim do trâmite. A Sra. Graziela Saraiva registrou agradecimento ao Sr. Isaac 1582 

e disse o quanto estava satisfeita e surpresa com a representação e o trabalho 1583 

do mesmo como membro do Colegiado no Plenário. O Sr. Ivo Benfatto 1584 
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reiterou o registro e acresceu que se sentia bem confortável com a 1585 

representação do Sr. Isaac; informou que depois passaria o texto com o 1586 

posicionamento do Colegiado com relação à representação da CNIC. O Sr. 1587 

Isaac Loureiro sugeriu que o Colegiado aprovasse a sugestão de uma 1588 

recomendação ao CNPC, sobre a questão da reivindicação das cadeiras 1589 

acadêmica de culturas populares dentro da CNIC, e aí eles delegariam alguém 1590 

para elaborar textualmente a proposta e na reunião de junho ele apresentaria 1591 

para o Conselho. O Sr. Célio Guiga sugeriu que já resolvessem os grupos que 1592 

seriam responsáveis pelas questões pontuais de forma a otimizar o trabalho 1593 

dos grupos. O Sr. Fabiano Lima indagou quantos grupos seriam e qual a 1594 

composição do número de pessoas. O Sr. Célio Guiga respondeu que um dos 1595 

grupos seria extra para poder ficar com a função de redação de documentos. 1596 

A Sra. Clementina Correia Pereira ressaltou duas questões, a primeira com 1597 

relação à substituição no caso de suplência, pois deveria ser antecipado ao 1598 

suplente 15 dias antes para não ocorrer o que aconteceu com ela, que foi na 1599 

última hora e a diária não entrou, um transtorno desagradável; e a segunda 1600 

com relação à pauta, que como eram dois dias de reunião, poderiam ter na 1601 

parte da manhã debate da pauta com os conselheiros apenas e na parte da 1602 

tarde com o Governo. O Sr. Alessandro Azevedo agradeceu a todos os 1603 

conselheiros presentes, e enfatizou que a militância exigia uma vigília 1604 

perpétua e que todas as mudanças exigiam que eles ficassem de olho o tempo 1605 

inteiro; frisou que estavam fadados a essa militância eterna por que mesmo 1606 

sem ter mudança de partido eles estavam se debruçando com coisas que nem 1607 

imaginavam, e externou sua insatisfação interna. A Sra. Rejane Nóbrega 1608 

ressaltou que o moderador da lista era o Sr. Ricardo Calaza, e que teria que 1609 

ser feito um comunicado oficial para o Ricardo e também para as pessoas que 1610 

estavam na lista, pois por razões óbvias para o Colegiado, eles estavam 1611 

constituindo nova lista de interlocução com o Ministério da Cultura composta 1612 

por seus novos membros. O Sr. Isaac Loureiro perguntou se poderiam 1613 

encaminhar uma carta do Colegiado via Conselho Nacional de Política 1614 

Cultural. O Sr. Fabiano Lima respondeu que a Coordenação recebendo a 1615 

carta, redige um ofício encaminhando a carta do Colegiado, sem nenhum 1616 
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problema, e frisou que esse encaminhamento era uma das atribuições da 1617 

Coordenação. O Sr. Isaac Loureiro informou que teriam a reunião do CNPC 1618 

nos dias 07 e 08 de junho e que se houvesse alguma contribuição ou sugestão 1619 

do Colegiado poderiam compartilhar pela rede para que pudessem ser 1620 

apresentado no Plenário. Item XII - Encaminhamentos, informes e breves 1621 

comunicações: O Sr. Fabiano Lima iniciou os últimos encaminhamentos. Ele 1622 

informou que o relatório do Grupo de Trabalho do ProCultura já era ponto de 1623 

pauta pacífico e decidido da próxima reunião do Conselho; pediu desculpas 1624 

em nome da Coordenação pelas dificuldades operacionais que enfrentaram e 1625 

frisou sua felicidade por terem concluído a 3ª Reunião Ordinária do 1626 

Colegiado Setorial de Culturas Populares e por ter acompanhado todas as 1627 

três; agradeceu a presença de todos e reiterou que a equipe do Conselho 1628 

Nacional de Política Cultural estava sempre à disposição naquilo que pudesse 1629 

ajudar e informou o e-mail do Conselho, qual seja: cnpc@cultura.gov.br. Nada 1630 

mais havendo a ser tratado, o Sr. Fabiano Lima encerrou a 3ª Reunião 1631 

Ordinária do Colegiado Setorial de Culturas Populares agradecendo a 1632 

presença de todos, e eu, Juliana Mucury Rocha, a relatora ad hoc lavrei a 1633 

presente Ata.  1634 
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