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

(Betinho) 

 

Esta Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Culturas Populares ocorreu na data de nove 

e dez de setembro de 2014 no Ed. Parque Cidade Corporate – SCS Quadra 09, Lote C, Torre B – 

12.º andar – Brasília / DF em que tiveram a presença neste dia os seguintes participantes: Aelson 

Ferreira da Hora – Mestre/Representante da área de Cultura Popular; Alzira Aviz do Rosário – 

Mestre/Representante da área Cultura Popular; Anderson Formiga Barros Lira – Fazedor; Bernardo 

Novais da Mata Machado – SAI/MinC; Carla Dozzi – Diretora substituta/SPC; Cláudia Márcia 

Ferreira – IPHAN/CNFCP; Decleoma Lobato Pereira – Mediadora Cultural; Eugênio Souza Vilela 

– Fazedor; Graziela de Castro Saraiva – Região Sul; Guilherme Ramalho Manhães – Região 

Sudeste; Heidi Bublitz Schubert – Fazedora; Magali Guedes de Magela Moura – CNPC/MinC; 

Maria Elizabeth Andrade Costa – IPHAN/CNFCP; Henrique Pereira Rocha – Região Nordeste; 

José Ronaldo de Menezes – Mestre/Representante das áreas de Cultura Popular; Marcelo Simon 

Manzatti – Região Centro-Oeste; Ruth Hatchweel Monteiro – Fazedora; Naldo Carneiro Monteiro – 

Mestre/Representante das áreas de Cultura Popular; Sabrina Campos Costa – Região Norte; 

Aparecida Teixeira de Fátima Paraguassú – Região Centro-Oeste; e Daniel Castro Dória de 

Menezes – Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. 

                                                           
1
 Relatora - Eventos de Grandes e Médios Porte, Pedagoga, Tutora, Pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela 

Universidade Católica de Brasília contratada pela SWOT e RD7 Eventos.  

http://www.quemdisse.com.br/frase.asp?f=nao-cabe-as-ongs-brasileiras-acabar-com-ou-pretender-substituir-o-estado-mas-colaborar-para-a-sua-democratizacao-nao-cabe-as-ong&a=betinho&frase=58524
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Na abertura da reunião ordinária a Sra. Magali Guedes do CNPC/MinC fez considerações 

sobre a aprovação da pauta a ser trabalhada com os participantes, sendo alterada e acrescentado 

pontos, tais como: debate sobre o Encontro de Culturas Populares – Marcelo Manzatti, Congresso 

Brasileiro de Folclore, Editais em vigor SPC/SEC/SCDC, Informe sobre o processo de revisão do 

Plano Setorial, e Informes sobre o projeto Cultura nas escolas; sendo aprovada assim por todos os 

presentes, conforme falas abaixo. 

Daniel Castro Dória de Menezes – Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural considera 

que as áreas que estão contemplando os editais deveriam comunicar a abertura nesta reunião para 

que todos possam estar cientes do processo. 

Graziela Saraiva / RS – Destacou em sua fala que a pauta não foi enviada a tempo para que 

fosse apresentada uma proposta, devido ela ser a última do Colegiado. Propôs que no Encontro de 

Culturas Populares e Tradicionais de 2015 tenha a presença dos Colegiados, mais recursos e comitê 

gestor. Registro do Carimbó, Mamulengo e samba de bumbo como patrimônio imaterial. Sobre o 

orçamento, o PPA de 2015, a Carta para a Ministra, pauta de projetos no Congresso, Programa 

Nacional de Proteção e Promoção das Culturas Populares e Tradicionais, Pacto Nacional pela 

Diversidade Cultural com foco nos Municípios; Culturas Populares no CNIC; Encerramento do 

Mandato dos Colegiados; Carta Compromisso, eleições 2015, fomento aos Encontros de Cultura; 

sendo todo este material de discussão enviado via email em 11/08. 

A Sra. Magali Guedes do CNPC/MinC informa que tudo descrito pela Sra. Graziela Saraiva 

/ RS foi incluso na pauta. 

Daniel Castro / SCDC – Sugeriu que fosse dada prioridade na pauta e incluísse o que estava 

sendo solicitado, e o que não fosse possível discutido em nove de setembro, pudesse entrar na pauta 

de dez de setembro. 

Heide Bublitz / Fazedora – Apresentou duas sugestões: sobre o orçamento do Plano 

Plurianual e os resultados da última reunião que tiveram. 

Graziela Saraiva – destaca que seria importante falar sobre o tramite da futura eleição e 

como se dará o processo. 

Magali Guedes – Destacou que na reunião anterior estava inserida a temática sobre a eleição 

em que foi debatido, por isso não está nesta pauta, sendo que será um processo democrático, com 

discussão de todos. Ficou acordado que terá um Grupo de Trabalho – GT com o objetivo de colher 
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dados do grupo com resultado previsto para sair em dezembro de 2014 em que tem três 

representantes da sociedade civil e dois do Poder Público. 

Marcelo Manzatti sugeriu que as Moções e Recomendações fiquem na parte da manhã do 

dia dez de setembro. 

Guilherme Ramalho Manhães / Região Sudeste – Comentou a respeito da passagem enviada. 

Henrique fez comentários a respeito da Consulta Pública. 

Magali respondendo ao Manzatti destacou que há necessidade de formatar e redigir as 

Recomendações e Moções no período da tarde do dia nove de setembro para que a Secretária 

organize o texto e possam assinar antes de terminar a reunião e voltarem para seus Estados de 

origem. 

Assim, com todas as propostas apresentadas para a pauta o Sr. Daniel Castro pediu 

aprovação em que Henrique Pereira concorda de não permanecer no período da manhã as 

Recomendações e Moções e que a apresentação seja no período da tarde de dez de setembro ás 

14:30 hrs. 

Guilherme Manhães refletiu com o grupo de participantes sobre a diminuição de horário 

para que possa contemplar toda a pauta sugerida por todos. Assim, Daniel Castro questionou qual 

seria a proposta de pauta e Henrique pediu para que a Graziela possa diminuir a pauta recomendada 

por ela para que pudessem ter tempo hábil para outras temáticas. 

Daniel de Castro considerou que teve três propostas de pauta e em anexo deste relatório está 

a Pauta da Reunião Ordinária aprovada por todos os participantes por unanimidade. Continuando 

sua fala descreve sobre os Mestres em que a mudança ocorrida retira as questões referentes as 

bolsas serem vitalícias. Segundo ele para a SCDC é positivo, isto devido que as bolsas não 

poderiam ser vitalícias, sendo temporária (em um tempo específico, ainda sem definição) ou 

definida em um segundo momento. Sendo vitalícia prejudica o número de Mestres que poderiam ser 

contemplados. 

Para o Mestre José Ronaldo, “se não tiver Mestre não tem cultura”. E Guilherme Manhães 

considera ser primordial definir Mestre para que se considere o objetivo da função neste Colegiado. 

Giselle Dupin / SCDC – Descreveu que aconteceu na ECO 92 no Rio de Janeiro a 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB), documento resultante da Conferência do Meio 

Ambiente de 1992 em que até a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) entrou em vigor, os 
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recursos genéticos eram considerados como patrimônio da humanidade, podendo ser acessados 

livremente. No Brasil, país membro da CDB desde 1994, a primeira proposta para regulamentar o 

acesso aos recursos genéticos data de 1995, por meio de um projeto de lei. O projeto de lei separava 

em Medida Provisória 2.186-16/01, que trata do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento 

tradicional associado, abordando apenas a autorização para fins de bioprospecção a partir do 

patrimônio genético, relacionando com os direitos de propriedade intelectual. 

A Medida Provisória nº 2052, de 29 de junho de 2000, foi a primeira que regulamentou o 

acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado no 

Brasil. 

O dispositivo propõe criar uma política de acesso ao recurso genético e instituir o Fundo 

Nacional de Repartição de Benefícios, com a participação de indígenas e comunidades tradicionais. 

Também estabelece regras para assegurar essa repartição e a regularização de processos pendentes. 

De acordo com o PL, a repartição de benefício (RB) incidirá apenas sobre o desenvolvimento e o 

produto final e não sobre a pesquisa, com parâmetros definidos previamente, sendo de até 1% da 

receita líquida. 

As regras de regularização e transição terão por base um termo de ajustamento de conduta, 

com incentivo para que usuários venham ao sistema, conversão de multas administrativas, com 

100% de desconto para pesquisa e 90% de desconto para as demais atividades envolvendo 

conversão para repartição (CTA) e, desde já, assegurar a repartição de benefícios dos últimos cinco 

anos. 

Nesse emaranhado de regras jurídicas de defesa simultânea de interesses, a efetiva proteção 

do patrimônio genético e do conhecimento tradicional por parte do Estado fica fragilizada. As 

dificuldades permeiam, também, aspectos de fiscalização e monitoramento pelo Poder Público que 

se encontra descentralizado, face à competência institucional dos órgãos municipais, estaduais e 

federais. Associado a esse quadro está a dificuldade de regulamentação e proteção legal da 

execução de pesquisa científica em território nacional, considerando que vários países têm acessos 

não autorizados ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional e se beneficiam com o 

sistema internacional da Propriedade Intelectual. 

A biopirataria é fruto desse acesso não autorizado e representa a apropriação indevida por 

outros países do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético das comunidades locais 

e indígenas, em que tem-se como exemplo, a empresa Natura. A legislação é frágil para combater a 
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biopirataria e estimula o pedido de patentes em outros países de produto ou processo advindo de 

recursos naturais nacionais. 

Ademais, a Propriedade Intelectual deve exercer a sua função social conforme preconizado 

pelo Artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal. Deve, ainda, obedecer aos princípios de 

integridade do patrimônio genético e da aplicação da biotecnologia para a preservação do meio 

ambiente e melhoria de qualidade de vida para as atuais e futuras gerações, beneficiando tanto os 

titulares das criações provenientes das pesquisas científicas, como os usuários e consumidores de 

produtos e processos oriundos de patentes. 

Guilherme Manhães expõe que se deve mobilizar os setores tendo como base o Direito 

Difuso. 

Giselle Dupin destaca que com o avanço do Capitalismo na sociedade se esquece de pensar 

no próximo e até na própria natureza. 

Marcelo Manzatti solicita assim que seja feita duas Moções: repúdio ao projeto e outro 

recomendando ao MinC que reforce a agenda do Ministério. 

Márcia Rolemberg / SCDC -  

Marcelo Manzatti salientou que sabe-se da grandiosidade do material do patrimônio 

genético que é fornecido e que o MinC tem atribuição e papel fundamental neste processo; e que a 

questão territorial é a base. 

Giselle Dupin diz que não foi possível estar presente nos Encontros Regionais, apenas no 

Encontro nacional será possível. 

Heidi Bublitz destaca a importância de organizar em grupo para que possam conseguir 

aprovação de forma processual das questões levantadas pelo grupo como um todo. 

Márcia Rolemberg / SCDC – retrata que há falta de pessoal para que se possa fazer um 

trabalho com qualidade maior em todas as instâncias. 

Pedro Domingues / SCDC – Disse que o impacto da política causa a falta da leitura 

dialógica e ocasionando impacto orçamentário. 

Waldo Mafra considerou em sua fala que deveria ter um informativo. E Pedro Domingues 

afirma que foi enviado três (03) correspondências. Waldo retrata neste momento que apenas 

recebeu uma (01). 
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Marcelo Manzatti neste momento, avisa aos participantes do Colegiado presentes da 

Reunião Ordinária que haverá o 8.º Encontro Nacional de Redes de Culturas Populares e 

Tradicionais em Serra Talhada/Pe e o primeiro foi realizado em 2005 este encontro reunirá 

detentores dos conhecimentos tradicionais e das expressões culturais populares de todo o país. 

E continuou retratando a importância deste Encontro em que tem como objetivo vivenciar 

profundamente os aspectos da diversidade cultural brasileira, abrangendo as culturas populares, o 

artesanato, o hip hop, as culturas indígenas, o circo, o teatro de rua, o patrimônio imaterial, as 

culturas afrobrasileiras, povos de matriz africana e outros povos e comunidades tradicionais. 

A Rede é um movimento gestado no início dos anos 2000 e que na atualidade reúne mais de 

20 mil pessoas, tendo como público alvo 2000 pessoas. 

Anderson Lira – Destaca que houve neste projeto articulação na teia para se chegar aos 

objetivos propostos e que alcançaram o que pretendiam conforme demonstrado pela participação 

popular. E avalia que houve aprovação de várias leis, e que ter muita prioridade é não ter prioridade 

alguma. 

Graziela de Castro questionou neste momento como que o Colegiado se posiciona? E 

Márcia Rolemberg destacou neste instante o por que e como os representantes tem espaços e 

sinergia neste processo, e que os Encontros Nacionais tem sua importância neste contexto 

processual. 

Marcelo Manzatti reiterou que deveria haver os seguintes encaminhamentos a seguir 

descritos: em outubro reunião com a Ministra; recurso para concretizar e saber a dimensão do custo 

do projeto sertão; e a indicação da SCDC para o Colegiado. 

Magali /CNPC/MinC – solicita que haja uma reunião de gestores antes para que tenham 

base para uma conversa com a Ministra. 

Aelson diz que aprova os encaminhamentos a serem feitos. 

Assim, termina a reunião do período da manhã e tem o intervalo para o almoço com retorno 

previsto para a pauta da tarde. 

Ao retorno da Reunião Ordinária Priscila da SPC 

Henrique Pereira: No momento da revisão 

Daniel Castro: Nada impede 
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Priscila retomou a fala destacando que os planos setoriais às vezes têm especificidades. 

Anderson Lira considera que deveria esmiuçar o Plano. O Plano tem diretrizes que se deve 

sair sabendo quem vai fazer o que? E como? 

Guilherme Manhães questionou como vai ser o encaminhamento da proposta. 

Daniel Castro destacou que a pauta é realmente difícil de ser encaminhada, mas os 

participantes do Colegiado podem promover discussões para o encaminhamento das propostas das 

diretrizes. Não se está eximindo da culpa, mas apenas pela falta de funcionários em que não se 

conseguiu implementar. 

Mestre José Ronaldo questionou se iria dar tempo disponível das metas para serem 

concluídas até o final do mandato em que não está chegando aos Municípios. 

Henrique Pereira destacou a necessidade de fazer as consultas presenciais para quem não 

tem a plataforma virtual acessível em que possam identificar. E que não tem como fazer as 

consultas, devido que o MinC não capacita para este conhecimento. 

Heide Bublitz retratou que as metas são muito importantes, tais como as da Educação em 

que Cultura Popular tendo participação fica mais fácil para que a sociedade brasileira tenha um todo 

no processo. 

Decleoma Lobato salientou que a Consulta Pública pela internet não vai funcionar porque no 

Oiapoque não tem acesso devido à distância física prejudicando a participação. 

Daniel Castro – Destacou que o Plano é aprovado pelo CNPC. As passagens devem ser 

analisadas para não inviabilizar. O Colegiado pode mencionar para verificar a quantidade para a 

consulta prévia, sem ter que vim a Brasília em que a orientação técnica pode ser dada para construir 

as metas com a equipe da Priscila da SPC. 

Henrique Pereira – Considerou que tem um diagnóstico pronto. O que está estagnado é o 

Documento Base. Relembrando o que foi discutido em Maio de 2014. 

Daniel Castro – Sobre se iria dar tempo, responde que deve ir na temporalidade de 2020. E 

neste instante Graziela de Castro interrompeu perguntando: De que forma irão contribuir neste 

processo? E que devem provocar uns aos outros. E assim Henrique Pereira indagou se o Colegiado 

pode deixar algo pronto. 
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Aelson destacou que devem ter foco e objetividade para se discutir a pauta para continuar os 

encaminhamentos a serem realizados. 

Graziela de Castro considerou que seria melhor votarem os encaminhamentos feitos pelo 

Daniel Castro e que deveria trazer para a discussão e sistematizarem por cada região suas 

dificuldades, até o ano de 2020. 

Márcia Rolemberg considerou que se deve mensurar. E que a falta de clareza das metas 

municipais é devido que ainda está se estudando as metas nacionais. A pauta deve ter a demanda de 

quem for, como sugestão da Heide Bublitz. 

Mestre José Ronaldo destacou que as informações não chegam aonde se quer. E Márcia 

Rolemberg indagou se ele queria que fizesse uma ligação para que resolvesse a situação. 

Daniel Castro retomou a discussão levantado os pontos já debatidos: sobre o trabalho do 

SPC com a técnica Priscila; a sociedade civil propôs metas como um Documento Base; e o 

Colegiado deve apresentar proposta de consultas presenciais, para debates e deve ser analisado 

anteriormente devido as passagens a serem definidas. 

Anderson Lira sugeriu que o Grupo de Trabalho – GT se reunisse na hora do almoço e 

poderiam assim verificar quem faria a Consulta Pública em sua região. 

Lino do Plano Setorial de Arquivo demonstrou como ficaram as três (03) metas do setor que 

está em processo interno para verificar e exemplificar ao grupo deste Colegiado presente como 

fizeram sua proposta. 

Amanda Bueno da Secretaria da Economia Criativa destacou em sua fala que o público alvo 

que atendem artista, gestores, mestres de fazeres, dentre outros. Tem um Eixo de rodada de 

negócios. Sobre as viagens possíveis entre novembro/14 a março/15, sendo que dezembro a Março 

ainda encontra-se aberta; sobre Projetos até 800 mil reais com valor individual de 800 reais a R$ 

6.000,00 e para grupo no valor de R$ 60.000,00. A nível nacional e internacional os editais. E que 

está disponível no site da Cultura via SIGWEB em editais Cultura Brasil Intercâmbios.  

Graziela de Castro destacou sobre a questão de prazos em que quando pede é um valor e 

depois pelo processo demorado o valor é outro, prejudicando todas ações que se pretendiam em que 

às vezes sai apenas dois dias antes da viagem. E considera que houve avanços neste processo, sendo 

que já utilizou em anos anteriores e pode estar participando. 
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Amanda disse que a partir desta análise feita está sendo divulgado anteriormente e não ser 

prejudicado esta questão salientada pela Graziela de Castro e que os prazos sejam maiores. 

Daniel Castro salientou que é necessário que divulguem os informes e agradeceu a 

participação da Amanda. 

Carla Dozzi do SPC da Diretoria de Educação e Comunicação apresentou em Power Point o 

Programa ‘Mais Cultura nas Escolas’ que teve grandes avanços com a parceria do MEC e o MinC 

com a Educação Básica, a Educação Infantil I e II e Ensino Médio. Os Eixos Temáticos a serem 

considerados na elaboração do Plano de Atividades Cultural da escola da Resolução do FNDE 

04/2014 que dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos moldes operacionais e 

regulamentares do PDDE, a escolas públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, que 

possuam alunos matriculados no Ensino Fundamental e Médio registrados no censo escolar do ano 

anterior ao do atendimento, com vistas a assegurar a realização de atividades culturais, por 

intermédio do ‘Mais Cultura nas Escolas’, de forma a potencializar as ações dos Programas Mais 

Educação e Ensino Médio Inovador: 1. Residências artísticas; 2. Criação, circulação e difusão de 

produção artística; 3. Promoção cultural e pedagógica em espaços culturais; 4. Educação 

patrimonial – material, imaterial, memória, identidade e vínculo social; 5. Cultura digital e 

comunicação; 6. Cultura afro-brasileira; 7. Culturas indígenas; 8. Tradição cultural; e 9. Educação 

museal. 

Segundo Carla Dozzi do SPC foi lançado em 2013 cerca de 15 mil projetos de escolas tem já 

estes projetos encadeados em que 20% é na Capital das cidades brasileiras, sendo que tem por 

objetivo promover o dialogo das práticas culturais em que a escola está inserida e o Projeto 

Pedagógico. Em áreas de maiores vulnerabilidades em regiões do país em que muitos estão também 

em Programas Sociais, tais como, a Bolsa Família. A Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão - SECADI está em contato para que a cultura indígena e 

quilombolas possam estar inseridos neste projeto também. O MEC trabalha com a universalização 

de processos para todos. 

Daniel Castro destaca que a Consultoria Jurídica e AGU têm que dar chance a todos 

participar da mesma forma abrindo novo Edital e deverá prever que o projeto anterior está válido e 

vai funcionar. 

Aelson considerou após a leitura e explicação da Carla Dozzi do SPC que a Cultura Popular 

não está contemplada neste projeto demonstrado por ela, em que no item 8 – Tradição Cultural não 
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está contemplado os Mestres e que não apenas seriam neste eixo mas em outros deveriam aparecer 

o foco do Mestre. A maior demanda de grupo de artistas é a Cultura Popular e como a Cultura 

Popular não tem atuação específica. Quando se fala em Tradição oral se fala em Mestres e como 

fica. 

Carla Dozzi do SPC pergunta se eles não se sentem contemplados e destacou que os saberes 

dos Mestres terão atuação das escolas, costumes, memórias, tradições, orações este estar dos 

Mestres atuando junto às escolas. Se pretende abrir em janeiro de 2015 e com dinheiro na conta em 

junho de 2015, e quem possa estar no programa poderá apresentar o projeto novamente. 

As áreas de maior interesse, com predominância no eixo de criação e difusão de produção 

artística, em que apenas 3% dos projetos são voltados para culturas indígenas e residências artísticas 

e precisam ser mais estimuladas. 

Heidi Bublitz destacou também a falta da Educação do Imigrante.  

Guilherme Manhães considerou que o Mestre deve estar na escola, tem que ter isonomia do 

pagamento, que tenha o reconhecimento mesmo na falta de um diploma que o considere 

formalmente, mas que informalmente sabe muito de seus conhecimentos a serem passados a todos. 

Que se contemple a questão salarial, de valor digno a ser recebido na avaliação que for feita. A 

participação das culturas populares tradicionais nas escolas que não existe, devido à discriminação, 

por exemplo, quando um aluno freqüenta a aula com contas no pescoço e se reclama, sendo que 

quando vai com um terço simbolizando a religião católica não se fala nada. E ainda quanto a 

participação do Estado em regiões pequenas em que o MEC/MinC não atua da mesma forma, tendo 

articulações e interfaces diferenciadas em níveis estaduais, municipais e federal. 

Carla Dozzi do SPC considera que precisa atuar mais na escola nos municípios fazendo 

reconhecer que as manifestações são possíveis e necessárias. E reflete que o programa não 

remunera os oficineiros, o valor h/a do professor é razoável, não sendo justo em nenhum Estado do 

país. 

Mestre Zé Rolinha de Sergipe participou de uma Oficina e foi remunerado na hora do evento 

pela área de Educação, pela parte de Cultura Oral e depois passou a parte instrumental, no Ensino 

Fundamental, sendo de fundamental importância. 

Waldo Mafra perguntou se havia tempo para prestar contas das parcelas, se caso não se 

execute o trabalho, se recebe a segunda parcela. E Carla Dozzi do SPC diz que há um Manual de 
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Orientação no site para se saber das respostas dos questionamentos, em que se não gastar todo o 

primeiro orçamento, não recebe o segundo, deve haver prestação de conta para recebimento de 

todas as parcelas. As escolas têm devolvido muitos recursos, e se deve ter instrumentos para que se 

possa gerir todo o processo. Site: maisculturanasescolas.com.br 

Daniel Castro salientou que o recurso da SCDC para o ano de 2015 é de 43 milhões de reais 

para todas as ações e este programa “Mais Cultura nas escolas” está com 200 milhões para 2015, 

sendo que tem 70 mil do Pronatec. 

Heidi considera que o cadastro no programa “Mais Cultura nas escolas” é fundamental 

porque há planilha das regiões para saber quem pode participar, gerando informações mais precisas 

e condições para toda a sociedade estar participando. 

Anderson perguntou se poderiam ser iniciativas já existentes ou se teriam que ser projetos 

novos para serem incluídos no Programa. Carla Dozzi do SPC respondeu que devem ser novos e 

que vai ser lançado nas Universidades também. 

Márcia Helena destaca que deve ter apoio para dois eventos que irão acontecer no ano de 

2015 da Rede e que se deve pensar em um edital com valor de intercambio. Há a necessidade de se 

pensar em políticas públicas em que contemple: a cultura indígena, a afro, a digital. Para edital de 

evento para 2015 não se sabe se tem possibilidade, em que deverá ter nomenclaturas claras para 

permear as chancelas, termo de cooperação e termo de fomento. 

Márcia Rolemberg diz que não há margem para projetos. Recomenda fazer Recomendações 

sobre orçamento. Pensar na linha Macro. A Lei “Cultura Viva” 13.018/2014 com a nova legislação, 

a União, por meio do Ministério da Cultura e dos entes federados parceiros, é autorizada a transferir 

de forma direta os recursos às entidades culturais integrantes do Cadastro Nacional de Pontos e 

Pontões de Cultura, para prestar apoio financeiro à execução das ações da Política Nacional no art. 

3.º: 

A Política Nacional de Cultura Viva tem como beneficiária a sociedade e 

prioritariamente os povos, grupos, comunidades e populações em situação de 

vulnerabilidade social e com reduzido acesso aos meios de produção, registro, 

fruição e difusão cultural, que requeiram maior reconhecimento de seus direitos 

humanos, sociais e culturais ou no caso em que estiver caracterizada ameaça a sua 

identidade cultural.  
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A nova legislação é viabilizada por meio de três instrumentos: os Pontos de cultura que 

abrangem entidades não governamentais sem fins lucrativos que realizam ações culturais 

continuadas nas comunidades locais; os Pontões de cultura – espaços culturais ou redes regionais e 

temáticas que articulam os pontos de cultura; e o Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, 

integrado pelos grupos que desenvolvem ações culturais e possuem certificação simplificada 

concedida pelo Ministério da Cultura (MinC). A iniciativa também conta com ações estruturantes 

de apoio à cultura, inclusive, intercâmbio e residência artísticas, cultura digital, conhecimentos 

tradicionais, memória e patrimônio. 

De acordo com o Ministério da Cultura, destaca-se, nesse contexto, a criação do Termo de 

Compromisso Cultural e do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. Dessa forma, 

grupos e instituições culturais entram no programa através do Cadastro e a relação formal com as 

entidades desenvolve-se através do Termo de Compromisso Cultural. Estes instrumentos vão 

substituir os convênios que devem começar a vigorar em 2015. Na visão do MinC, isso acaba com a 

fragilidade do programa no caso de uma descontinuidade de governo. 

O art. 5.º também é de fundamental importância em que confere: 

Visando ao desenvolvimento de políticas públicas integradas e à promoção da 

interculturalidade, são ações estruturantes da Política Nacional de Cultura Viva:  

I - intercâmbio e residências artístico-culturais;  

II - cultura, comunicação e mídia livre;  

III - cultura e educação;  

IV - cultura e saúde;  

V - conhecimentos tradicionais;  

VI - cultura digital;  

VII - cultura e direitos humanos;  

VIII - economia criativa e solidária;  

IX - livro, leitura e literatura;  

X - memória e patrimônio cultural;  

XI - cultura e meio ambiente;  

XII - cultura e juventude;  

XIII - cultura, infância e adolescência;  

XIV - agente cultura viva;  

XV - cultura circense;  

XVI - outras ações que vierem a ser definidas em regulamentação pelo órgão 

gestor da Política Nacional de Cultura Viva.  

 

O Pontão será articulador da Rede em que é estruturante na: informação, a educação e a 

comunicação em que com os novos convênios está voltando para regulamentação. A capacidade da 

Secretaria de Cultura está esgotada, qualquer novo edital é um ônus que não se dá conta na 

atualidade da SEC. Trabalhar menos editais com ampliação de beneficiários tem sido uma estratégia 
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de ações. A questão do diagnóstico é necessária para que as ações sejam mais eficazes para a 

concretude para a cota territorial, sendo um processo gradativo de aperfeiçoar. Foi melhorado a 

questão de critérios, de seleção, de territorialidade. 

E Daniel Castro destaca que existem objetivos no art. 6.º para fins da Política Nacional de 

Cultura Viva da letra A até a letra O sobre os pontos de Cultura e considera encerrada desta forma, 

reunião ordinária, informando para todos que a pauta continuará no dia dez (10) de setembro que já 

passam das 19:00 hs. 

Márcia Rolemberg solicita que seja fornecida a apresentação que foi demonstrada no power 

point da Lei que será muito importante todo Colegiado ser informado deste conhecimento para a 

regulamentação. 

A sessão da reunião ordinária do dia dez de setembro tem início com a fala do Sr. Bernardo 

Novais da Mata Machado – SAI/MinC em que destaca que os membros do Colegiado terão poder 

de voz até Março de 2015 e solicitou que tentem fazer uma Carta de Metas para que deixem ações 

para a próxima gestão que será eleita.  

O setor público, segundo o Sr. Bernardo Novais da Mata Machado – SAI/MinC tem um 

processo característico de descontinuidade com efeitos negativos, e somente poderá ser amenizado 

com políticas planejadas, e decisões coletivas para assegurar a continuidade do processo. 

Os marcos regulamentários é de fundamental importância para garantir a continuidade 

cultural. A portaria define as regras de continuidade deste Plenário que irá se realizar em novembro 

de 2014. Se sente o Sr. Bernardo Novais da Mata Machado – SAI/MinC decepcionado com a falta 

de suplente da renovação, sendo que o membro titular deveria estar presente neste Colegiado. 

Anderson Lira dispõe que a questão colocada por Isaac Loureiro sobre o carimbó que terá 

registro em setembro, sendo ele o Coordenador deste ato e que não foi possível a sua vinda para a 

reunião devido a proximidade do evento do Carimbó. E que estão trabalhando para a construção das 

metas e que será entregue um calendário com essas datas finais. 

Henrique Pereira salientou que o Colegiado está sem um técnico e necessita de passagens 

aéreas e apoio do Ministério para finalizar as metas e cada um em seu Estado deve somar esforços 

para concretizar as metas traçadas. 

Sr. Bernardo Novais da Mata Machado – SAI/MinC, reitera que a ausência do Isaac 

Loureiro está altamente justificável. E que eles tem apoio presente da Secretaria da Cidadania e da 
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Diversidade Cultural e vai tentar suprir a falta de um apoio mais técnico para as ações traçadas pelo 

Colegiado. 

Anderson Lira iniciou a leitura da Moção n.º X de 10 de setembro de 2014 de repúdio ao 

relator do PL 1176/2011 referente ao Deputado Evandro Milhomem (PC do B/AP). Claúdia Márcia 

perguntou se caberia esclarecimento nesta Moção. Daniel Castro reescreveu com o art. 3.º para a 

devida aprovação do Colegiado presente nesta data. Decleoma Lobato solicitou que se dê 

publicidade a este repúdio a nível estadual e federal. E Cláudia Márcia do IPHAN pediu para 

acrescentar o motivo porque se quer a presença do art. 3.º. Foi aprovado (em anexo). 

 Anderson Lira iniciou a leitura da Recomendação n.º X de 10 de setembro de 2014 que 

recomenda para a Ministra da Cultura Marta Suplicy, que envide todos os esforços, junto aos 

setores competentes, no sentido de que as ações, programas e projetos referentes ao universo dos 

conhecimentos tradicionais sejam priorizados pela política do Ministério da Cultura.  

Marcelo Manzatti (Centro-Oeste) explicou o porque do art.º 2.º e não lembra qual foi o GT 

citado nesta Recomendação. 

Daniel Castro comentou neste ponto a respeito da Meta 4 do PNC que fala sobre o Marco 

Legal que é “Política nacional de proteção e valorização dos conhecimentos e expressões das 

culturas populares e tradicionais implantada”. 

Marcelo Manzatti destacou que desde de 2008 se fala sobre este assunto e que no período de 

2009 a 2010 voltou-se a discutir sobre esta temática, e sempre segundo ele o MinC diz não ter 

condições. 

Guilherme Manhães diz que todo saber corre risco e que se luta pela preservação cultural 

das expressões culturais. 

Cláudia Márcia destacou que qualificar a gestão é importante; há a clara necessidade de 

qualificação do trabalho e continuidade de estudos em que se deve atrelar nas considerações feitas 

na Recomendação sendo duas palavras que devem estar contidas: qualificação e continuidade. 

Sabrina Campos comentou que antes de pensar os conhecimentos tradicionais deveria ser 

pensado sobre a territorialidade. 

Claudia Márcia retomou a fala e descreve que essa é uma outra questão, em que é o plano 

legislativo e o simbólico que é da sociedade preservar por estes valores. Há muitos interesses em 

pauta nesta reunião segundo Cláudia aponta, tais como: como preservar as ilhas de excelência? 
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Márcia Helena Rolemberg retratou que o direito está ligado a territorialidade buscando 

agregar enquanto processo de governabilidade uma ação como associado ao processo cultural. 

Enquanto não se tem o Estado ideal o que se pode fazer? Iniciar com idéias para qualificar e ampliar 

os temas. A área do Direito é um campo de forças. 

Anderson Lira entendeu em sua concepção que a sociedade deve cobrar a partir do momento 

que se tenha a Lei, a pressão deve existir pela sociedade em que seminários para conhecimento da 

temática é necessário. 

Guilherme Manhães comentou que realmente deve-se qualificar e também reativar um grupo 

de trabalho seria importante. E Heidi concorda com a fala da Márcia Rolemberg. 

Cláudia Márcia propôs que se tenha um espaço de Culturas Populares. O Conselho tem um 

papel importante e para isso deve conhecer, ter domínio dos termos. Um conjunto de medidas para 

que os Conselheiros possam estar preparados qualificando-se para o Projeto. 

Marcelo Manzatti considera que se deve fazer alteração nos artigos salientados por todos os 

presentes na Reunião ordinária. E Márcia sugere o que torna necessária a criação no art. 2.º e 

acrescentar o art. 3.º em contratação imediata de serviços de sistematização. 

Assim, fica aprovado a Recomendação em anexo deste Relatório. 

Foi feita a leitura de outra Recomendação para que a Ministra da Cultura Marta Suplicy, 

envide todos os esforços junto aos setores competentes, no sentido de garantir a realização do 

Encontro de Culturas Populares e Tradicionais em setembro de 2015 na cidade de Serra Talhada/Pe. 

A Exposição de Motivos foi lida em que os membros do Colegiado de Culturas Populares em favor 

da Recomendação considerando que o Encontro de Culturas Populares e Tradicionais é continuador 

dos Seminários Nacionais de Políticas Públicas para as Culturas Populares realizados entre 2005 e 

2006, por este Ministério da Cultura; Considerando o crescimento da Rede de Culturas Populares e 

Tradicionais, nascida neste contexto, e, hoje, atingindo a marca mais de 20 mil membros; 

Considerando a importância estratégica das políticas para a proteção e a promoção das culturas 

populares e tradicionais; e por fim, solicitando que o CNPC - Conselho Nacional de Política 

Cultural aprove essa recomendação ao Ministério da Cultura, e que se tome as medidas cabíveis 

para que a referida recomendação seja encaminhada para a devida efetivação. 

A Recomendação acima foi Aprovada com as alterações sugeridas pelo Colegiado. 
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Houve a leitura de mais uma Recomendação em que o Ministério da Cultura lance com 

brevidade a 5.ª Edição do Prêmio Culturas Populares e inicie uma linha de fomento para a 

realização de festas, festivais, Encontros e Mostras de Culturas Populares em todo país. Foi 

aprovada com as alterações no art. 1.º, 2.º e 3.º. 

Foi feita e leitura de mais uma Recomendação em que a Secretaria da Cidadania e 

Diversidade Cultural – SCDC do MinC viabilize a presença de membros do Colegiado Setorial de 

Culturas Populares em consultas públicas para revisão do Plano Setorial de Culturas Populares. E 

foi pedido que modifique o parágrafo 4.º e incluísse o parágrafo 5.º com as datas das edições e o art. 

2.º para demais demandas a serem encaminhadas a SCDC/MinC. Foi aprovada com as alterações. 

A próxima Recomendação foi para que a Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural – 

SCDC viabilize o apoio institucional e financeiro ao XVII Congresso Brasileiro de Folclore a ser 

realizado em Belo Horizonte em novembro de 2015. Foi aprovado. 

Na leitura da Recomendação sobre as passagens aéreas dos Mestres para Crato/Ce foi 

discutido que não era necessária devido já haver uma com esta temática. Apenas ficou acordado a 

participação dos Mestres e que acrescente um a mais ao invés dos três (03) estabelecidos 

inicialmente ficando ao total de quatro (04). E que se acrescente a palavra ‘no mínimo’ três ao invés 

de três na Recomendação. 

Marcelo Manzatti mostrou aos participantes da Reunião Ordinária um documento da Carta 

de Compromisso com as Culturas Populares e Tradicionais da rede em que agregou valores nas 

ações desenvolvidas. 

Guilherme Manhães retratou em que o Estado do Espírito Santo está fazendo uma campanha 

para apoiar as Culturas Populares e o Folclore. Aumentar e fomentar a rede de pessoas, e pede que 

para a próxima pauta seja assinado a Carta de Compromisso que é muito importante. 

O próximo a ser apresentar segundo a pauta estabelecida é o prof.º Dr. José Jorge de 

Carvalho da UnB do projeto Encontro de Saberes do MINC foi possível graças a uma estratégia de 

aliança aproveitando a escuta intercultural. Há que aproveitar para abrir espaço para a 

interculturalidade. Houve mudança na política pública que faz parte da pauta de inovação do 

REUNI, apesar de reproduzir muito do tradicional. Tem pauta, mas não tem proposta de inovação.  

A falta de interculturalidade é crônica e não nem no gestor da universidade nem na base (nos 

departamentos). O MDS, por exemplo, lançou recentemente um livro sobre alimento como direito 
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sagrado. Foi feita uma consulta a 5.000 terreiros em que entravam várias linhas afro-brasileiras e 

indígenas com concepções diferentes da alimentação, uma outra conjuntura bem aproveitada. É um 

mundo muito conservador e tecnicista, colonizado pela tecnologia. O reconhecimento do notório 

saber de sujeitos detentores de saberes tradicionais transmitidos oralmente é um outro caminho à 

interculturalidade. 

Após este preâmbulo de sua fala o prof.º Dr. José Jorge de Carvalho da UnB destaca que o 

Mestre sem diplomas dão aulas e que está fazendo uma pesquisa no âmbito internacional em que se 

observa que nenhum Estado e país há precedentes como o Projeto implantado em Brasília. Existem 

três cursos na UnB, como por exemplo, o de Arquitetura e um de módulo em Plantas Medicinais, 

tendo um ótimo entusiasmo dos participantes. No período de 2013 a 2014 a SCDC e a SPC 

expandiu para mais cinco (05) Universidades federais, dentre as quais: Juiz de Fora, Ceará e no Pará 

(Sociologia da Música e Artes). No Ceará tem especificamente um curso/matéria de ‘Saberes da 

Cura”, “Saúde mental” em que quatro (04) Mestres e pajés que orientaram as turmas. Também a 

disciplina de cura através da música e de lambedouro. 

Em Juiz de Fora, segundo o Prof.º José, ao invés de semestre foi um Curso de inverno, tendo 

aulas todos os dias. Tinha um Módulo de Ecologia que se reconhecia o “Guardião de Sementes”. E 

comentou ainda sobre o “Notório do saber” em algumas universidades tem, mas nunca foi 

provocado. E que ainda o Memorial cientifico e/ou artístico cultural pode conferir o grau também 

de Mestre. Honoris causa não é “Notório do saber”. 

A Universidade Federal do Pará, em parceria com a Universidade de Brasília, desenvolveu o 

Projeto Encontro de Saberes, coordenado pelo professor doutor José Jorge de Carvalho (UnB), do 

Instituto de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa (INCTI), e pelas 

professoras Líliam Barros e Sonia Chada (UFPA), cujo objetivo principal foi de promover inovação 

no ensino superior por meio da inserção de outras bases epistemológicas, notadamente, a partir do 

conhecimento de mestres da cultura popular. 

“O objetivo é incorporar os saberes tradicionais dos mestres de Música do Pará, no ensino 

superior, com o intuito de proporcionar uma visão abrangente de música e a diversidade de práticas 

musicais ocorrentes em Belém”, explicou o Dr. José. “Trata-se de experimentar uma inovação 

pedagógica na formação dos licenciandos em Música e, ao mesmo tempo, reconhecer e valorizar o 

conhecimento tradicional dos mestres e mestras de Música”, complementou. 
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O projeto foi desenvolvido a partir de ações de inovação de ensino no curso de Licenciatura 

Plena em Música da UFPA, com a oferta da atividade curricular “Sociologia da Música” e no 

Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA, a partir da oferta da atividade curricular 

“Seminários Especiais – Encontro de Saberes”. 

As disciplinas foram divididas em quatro módulos, nos quais participarão mestres de Boi-

Bumbá, Pássaros Juninos, Carimbó e um Mestre Indígena. Com exceção do mestre indígena, os 

mestres convidados foram os moradores da cidade de Belém do Pará, cuja diversidade de práticas 

musicais é enorme. Participaram das disciplinas os mestres Lucas Bragança, do grupo de carimbo 

Sancari; o mestre Alberto Costa Mello, amo do Boi-Bumbá “Estrela D’Alva”; a Mestra Iracema, 

guardiã do Pássaro Junino Tucano e o mestre indígena Tixnair Tembé, da Aldeia Tekohal (Gurupi). 

Além disso, a UFPA irá contribuir para o mapeamento dos mestres de música do Pará, por 

meio do Projeto Práticas Musicais do Pará, coordenado pela professora doutora Sonia Chada, como 

mais um dos itens da parceria, no intuito de conhecer esta diversidade de práticas musicais no 

Estado. Por isso, a parceria com o instituto da Universidade de Brasília é oportuno e pertinente para 

a discussão das questões no Curso de Licenciatura Plena em Música e no Programa de Pós-

Graduação em Artes da UFPA. 

Com as propostas do projeto em questão, o que se busca defender é a importância do devido 

reconhecimento dos saberes tradicionais na música. Como também se espera que esta experiência 

oportunize a reflexão da diversidade de práticas musicais e o impacto disso no processo de 

formação do licenciando de Música. 

José Ronaldo “Mestre Zé Rolinha”, destacou que em Laranjeiras tem a Lei dos Mestres, 

com certificado de ‘Notório do Saber’ e questiona como fica quem já tem este certificado? O Prof.º 

Dr. José respondeu que em outras Universidades federais (63) deveria acontecer de todas elas 

aceitarem devido que o MinC está fazendo este trabalho de parceria para que se aceite que os 

Mestres possam exercer a atividade de Magistério. As Universidades estatuais (47) também 

pleiteiam esta ênfase, mas deve-se implantar com cautela, com locus com parcerias com os Estados. 

Questionamentos feitos para o Prof.º Dr. José: Guilherme Manhães questiona como feito, 

quais os desafios. Dois fatores continuidade dos projetos e a resistência da sociedade. E Anderson 

Lira questiona qual a estratégia para mobilizar os professores e como será daqui para frente? 

Marcelo Manzatti perguntou como foi a recepção dos alunos o se tem resultado das dissertações já 

apresentadas? Daniel Castro sobre a diversidade biológica e como proteger os direitos coletivos 
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difusos e ainda saber de que forma são tratados os conhecimentos. Márcia Helena Rolemberg 

indagou sobre como que é a organização das pesquisas e se existem uma convergência de dados. 

O prof.º Dr. José Jorge de Carvalho da UnB respondeu que o mapeamento dos Mestres está 

sendo realizado para saber quem são os Mestres. As leis municipais e estaduais podem fazer a 

seqüência. Em parte, as Universidades se conhecem, e nem sempre é facilitado o processo. Às 

vezes, não se sabe como isso acontece. Pode-se sugerir a implantação nas Universidades que ainda 

não tem. Sobre o ‘Notório Saber’ deve aparecer com este mapeamento a ser realizado. 

Continuando os questionamentos para o Sr. Dr. José tem-se: Heide retratou que o termo 

‘Mestre’ é conhecido apenas na capoeira e na região Sul. Aelson destacou que em Pernambuco, na 

agremiação são chamados de Mestres e indagaram quais seriam as perspectivas futuras no sentido 

de ampliação. 

O prof.º Dr. José Jorge de Carvalho da UnB  respondeu aos questionamentos acima que: 

avaliação das disciplinas para muitos é assustador, ele mexe com muita coisa com o currículo, de 

como avaliar?; a auto-avaliação dos alunos deve ser dialogada. 

O Mestre Zé Rolinha defende o conhecimento dos Mestres. E o prof.º Dr. José Jorge de 

Carvalho da UnB destaca que os alunos reconhecem que eles (Mestres) sabem muito, mas há certas 

resistências, mas sabe-se  também que tem aliados para este processo. O Encontro de Saberes, o 

ensino face a face, em presença. Fazer um banco de teses com a temática. Fazer a proposta para o 

CNPQ para que seja desenvolvido projetos de pesquisa do Encontro de Saberes nos próximos 

editais. No CEU, o Centro Metereológico fez um Encontro e foi ótimo a parceria. A 

palavra’Mestre’ deveria ser ressignificada para não anular o objetivo do termo. 

Mestre Waldo destacou que como é que o Mestre habilitado vai dar aula sobre plantas, 

sendo que na região a planta tem um nome e ela é conhecida como outra em termos científicos. Ele 

indo dar aula em outra Universidade, vai ter que usar outra nomenclatura, sendo uma 

particularidade. 

Assim, o Prof.º Dr. José pontuou que a falta de conhecimento gera ignorância das pessoas, 

quanto as informações e considera que todo o processo deve ser gradual, mas constante para que se 

consiga demonstrar que a sociedade somente tem a ganhar. 

Letícia pesquisadora do NPCI/NCTI destacou que foi realizado no 2.º semestre a cartografia 

em que desde 2005 está se fazendo um estudo de viabilidade e reconhecimento dos processos, 
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prêmios do MinC e Mestres no âmbito do IPHAN. Coleciona todos os editais das ações afirmativas 

dos Mestres em que é cuidadosa e criteriosa neste processo. E que é necessário avançar no 

mapeamento para a cartografia para reconhecimento e aperfeiçoamento das proposições do ‘notório 

saber”. Deve ter critérios que sejam universais no âmbito dos saberes, com referenciais de 

transmissão. É a cartografia dos saberes. 

O Prof.º Dr. José da UnB destacou que o rito é rigoroso, burocrático, tendo um filtro bem 

pesado politicamente, em que se a Reitoria da Universidade concordar o processo é menos 

complicado. Assim, concluiu sua fala e exposições do Encontro de Saberes. 

O Sr. José Ronaldo convida todos os presentes para que dia 12/10 vão ao Evento em sua 

região. 

Aline da Secretaria Geral da Presidência da República apresentou sobre a “Nova relação de 

parceria com o Estado: fomento e colaboração” da Lei 13.019/2014 que confere o Marco 

regulatório das Organizações da Sociedade Civil. 

A palestrante sobre a temática destaca que a agenda do MROSC não tem como objeto 

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

• Aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade 

civil e suas relações de parceria com o Estado: Valorização das OSCs; Transparência na 

aplicação dos recursos; Segurança jurídica; e Efetividade nas parcerias. 

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

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

participativa  

 Grupo de Trabalho Interministerial (Novembro de 2011 a junho de 2012): 

ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL  

1.Secretaria-Geral da Presidência da República  

2.Casa Civil da Presidência da República 

3.Controladoria-Geral da União  

4.Advocacia-Geral da União  

5.Ministério da Justiça  
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6.Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  

7.Ministério da Fazenda  
 

Titulares   Suplentes  

1.ABONG  8.Instituto Ethos  

2.GIFE  9.APEMA  

3.CLAI-BRASIL  10.Cáritas Brasileira  

4.CEBRAF  11.Visão Mundial  

5.Fundação Esquel Brasil  12.INESC  

6.UNICAFES  13.ISA  

7.CONCRAB  14.FENAPAE  

Reuniões bilaterais com Ministérios de atuação finalística, oitiva de especialistas  

250 gestores públicos foram ouvidos e contribuíram com a proposta 

Diagnóstico: 

Insegurança jurídica 

 Ausência de lei específica 

 Interpretações distintas  

 Analogias indevidas com entes federados 

 Pouca ênfase no controle de resultados 

Estoque de prestação de contas 

Em que teve como agenda para solucionar uma agenda normativa 

Insegurança institucional  

 Ausência de dados sistematizados 

 Pouca capacitação 

 Planejamento insuficiente  

 Dificuldade de adaptação às normas e ao sistema (Siconv) 

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



22 
 

Relatório Colegiado de Culturas Populares 

 Setembro/2014 

 
 

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

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

disseminação, e estudos e pesquisas. 

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

Retrato do setor  

 
290.692 - Fundações e associações sem fins lucrativos  

Áreas de atuação 

30,1% Defesa de direitos e interesses dos cidadãos 
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28,5% Religiosas  

12,7% Cultura e recreação 

10,5% Assistência Social  

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

brasileiros.  

A Lei 13.019/2014: 

Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não 

transferências de recursos financeiros, entre a Administração Pública e as 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de 

fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo de 

colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 

e nº 9.790, de 23 de março de 1999. 

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

datas: 

 1º de agosto Publicação do DOU 

 1.º de novembro entrada em vigor 

 Implementação  

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

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

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

de fato um novo marco regulatório. 

Fundamentada nas conhecidas premissas da insegurança jurídica e da necessidade de 

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

regime jurídico aplicável ao relacionamento dessa parceria. 

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

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

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

lei, portanto, padroniza procedimentos no âmbito nacional, a longo prazo, facilitando a execução 

destas parcerias. A curto prazo, no entanto, vale lembrar que todos os Estados e Municípios deverão 

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

jurídica fique um pouco pior. 
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Um segundo ponto importante da nova lei é que ela extingue a figura dos convênios entre a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e capacidade técnica e operacional para a sua execução. 

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

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

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

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

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

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

negativos podemos citar: a) a grande preocupação da lei em criar procedimentos burocráticos que 

poderiam ser minimizados; b) no âmbito da prestação de contas, a manutenção do foco no controle 

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

desprestígio às certificações e qualificações já existentes, especialmente a Lei das OSCIPs; d) a 
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sobreposição e possível conflito com a Lei das OSCIPs, que não foi revogada; e e) a outorga de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

limitada a 15% do valor total. 

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

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

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

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

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

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

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

Fases dos Termos de Fomento e Colaboração 

Fase Preparatória: 

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

tecnológicos necessários para assegurar a sua capacidade de acompanhamento das parcerias 

(art. 8°, parágrafo único) 

2. Detalhamento dos elementos principais do plano de trabalho: diagnóstico da realidade; 

descrição das metas; formas de avaliação, entre outros (art.22) 
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3. Busca pela padronização de: objetivos; metas; métodos; custos; plano de trabalho; 

indicadores de avaliação de resultados (art. 23) 

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

de chamamento público por OSCs, movimentos sociais e interessados. 

Procedimento de Manifestação de Interesse Social (art.19)  

I – identificação do subscritor da proposta; 

II – indicação do interesse público envolvido;  

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

benefícios e prazos de execução da ação pretendida 

Fase de Execução: 

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

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

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

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

(art. 46, I) 

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

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

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

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

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

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

Fase de Monitoramento e Avaliação: 

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

II) 

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

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

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

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

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

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

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

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

(art. 81)  

Fase de Prestação de contas: 

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

de menor valor (art. 63, §3°): 

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

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

da complexidade do objeto (art.69) 

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

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

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

www.secretariageral.gov.br 

 

 

http://www.secretariageral.gov.br/
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Daniel Castro e Márcia Rolemberg destacaram que caso haja alguma empresa inadimplente 

as outras não recebem. E todos devem ter ficha limpa, sendo como os consórcios. Magali da SCDC 

ressaltou que é necessário verificar se é em todo o repasse, se é na celebração, 1.ª, 2.ª e/ou 3.ª 

parcela. 

Aline da Secretaria-Geral destacou que a Lei diz que tem que atender a todos requisitos 

mesmos em qualquer parcela. E Marcelo Manzatti interrompeu perguntando a partir de quando 

valeriam estas leis e normas. E Aline respondeu que a Consulta Pública iria até 26/09 e deverá ter 

todos os caminhos para que se cumpram os prazos dos processos. São 90 (noventa) dias para 

regulamentação em que todas as organizações estão tendo oportunidade de participação. 

Não existe GT e sim consulta pública. Destacou sobre as fases de planejamento, seleção, 

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

ações do processo. O Universo de OSCs é delimitado, independente da titulação. Ter exigência de 

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

de Estados e Municípios ao SICONV perante a autorização da União. 

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

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

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

alcance do objetivo da parceria. 

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

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

Administração Pública. 

Não houve respostas sobre o Edital feito para a Aline para o Daniel Castro de 2013. 

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

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

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

Anderson Lira questionou sobre os casos de emendas particulares individuais. E Aline da 

Secretaria-geral expôs que está sendo feito esta discussão em que o chamamento é mais viável. Para 

estas específicas será aplicada a Lei Específica em que não haverá chamamento prevalecendo a 

LOA. 
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Márcia Rolemberg agradece a participação da Aline e os esclarecimentos trazidos por ela. E 

faz as seguintes Recomendações: 

1. Seminário Nacional de Direitos para a proteção dos conhecimentos tradicionais e 

populares 

2. Reativação do GT para estudo e socialização alternativa do GT de Diversidade 

3. Associação de mecanismos de registro prévio. 

4. Disseminação seletiva de informações para organizações, grupos, dentre outros. 

5. Estudo de contratação de consultoria para sistematização do encontro realizado e 

proposição do campo. 

6. Reunir e divulgar a coleção sobre o tema de acervo: CNPCP. 

7. Inserção do tema Direitos Coletivos/proteção pelo Colegiado e articulação dos 

parlamentares no Congresso Nacional para o Encontro Nacional de Culturas 

Populares e Tradicionais. 

Assim, encerrou-se a Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Culturas Populares em dez 

de setembro de 2014. 
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ANEXOS 

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA  

COLEGIADO SETORIAL DE CULTURAS POPULARES 

DATA: 09 e 10 de Setembro de 2014 

Local: Sala de Reunião, 12.º andar do Ed. Parque Cidade Corporate, Brasília/DF 

Dia 09/09/2014 

 

9h30 - ABERTURA 

 

9h30 às 10h30 

ITEM I – ABERTURA DA SESSÃO, APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA 

SECRETÁRIO GERAL DO CNPC E COORDENAÇÃO DA SCDC 

 

REPRESENTANTE DO COLEGIADO SETORIAL 

 

10h30 às 12h30 

ITEM II – INFORMES SOBRE AÇÕES RELATIVAS AO SETOR 

- Encontro de Culturas Populares – Marcelo Manzatti 

- Congresso Brasileiro de Folclore 

- Plano Setorial 

- Projetos de Lei 

 

REPRESENTANTE DO COLEGIADO SETORIAL NO PLENÁRIO DO CNPC 

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 

 

12h30/14h00 - ALMOÇO 

 

14h às 16h 

ITEM III - INFORME SOBRE O PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO NACIONAL 

               - EDITAIS EM VIGOR: SPC/SEC/SCDC 

               - ORÇAMENTO CULTURAS POPULARES/2015 E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO / SCDC 

 

SECRETÁRIO GERAL DO CNPC E COORDENAÇÃO DA SCDC 

REPRESENTANTE DO COLEGIADO SETORIAL  

SECRETARIA DE POLÍTICA CULTURAL -  Priscila Barros 

 

16h às 16h30 - INTERVALO 

 

16h30 às 17h 

ITEM IV – MAIS CULTURA NAS ESCOLAS / SPC – Diretora substituta Carla Dozzi 

SECRETÁRIO GERAL DO CNPC E COORDENAÇÃO DA SCDC 

REPRESENTANTE DO COLEGIADO SETORIAL  
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17h às 18h 

ITEM V – LEI CULTURA VIVA - SCDC 

SECRETÁRIO GERAL DO CNPC E COORDENAÇÃO DA SCDC 

REPRESENTANTE DO COLEGIADO SETORIAL  

 

18h - ENCERRAMENTO 

 

 

Dia 10/09/2014 

 

9h30 - ABERTURA 

 

9h30 às 10h30 

ITEM VI – ABERTURA DA SESSÃO 

SECRETÁRIO GERAL DO CNPC – Bernardo Mata Machado 

COORDENAÇÃO DA SCDC – Pedro Vasconcelos 

 

 

10h às 11h30 

ITEM VII – DEBATE SOBRE AS DEMANDAS DO COLEGIADO 

SECRETÁRIO GERAL DO CNPC – Bernardo Mata Machado 

COORDENAÇÃO DA SCDC – Pedro Vasconcelos 

 

10h às 11h30 

ITEM VIII – VALE CULTURA E CULTURAS POPULARES 

COORDENAÇÃO DA SCDC – Pedro Vasconcelos 

SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA - Teresa Cristina R. A. de Oliveira 

 

 

12h30/14h00 - ALMOÇO 

 

14h às 14h30 

ITEM IX – APROVAÇÃO DE MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO SETORIAL 

SECRETÁRIO GERAL DO CNPC – Bernardo Mata Machado 

COORDENAÇÃO DA SCDC – Pedro Vasconcelos 

 

14h30 às 15h30 

ITEM X – INFORME ATUALIZADO SOBRE O PROJETO ENCONTRO DE SABERES 

COORDENAÇÃO DA SCDC – Pedro Vasconcelos 

 

 

16h às 16h30 - INTERVALO 

 

16h30 às 17h 

ITEM IV – MAIS CULTURA NAS ESCOLAS / SPC – Diretora substituta Carla Dozzi 
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SECRETÁRIO GERAL DO CNPC E COORDENAÇÃO DA SCDC 

REPRESENTANTE DO COLEGIADO SETORIAL  

 

17h às 18h 

ITEM V – LEI CULTURA VIVA - SCDC 

SECRETÁRIO GERAL DO CNPC E COORDENAÇÃO DA SCDC 

REPRESENTANTE DO COLEGIADO SETORIAL  

 

18h - ENCERRAMENTO 
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RECOMENDAÇÕES E MOÇÕES 

MOÇÃO Nº      , DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 (APROVADA) 

Moção de repúdio ao relator do PL 

1176/2011, deputado Evandro Milhomen 

(PCdoB/AP). 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 7º Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 

6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso IV, do art. 21 do Regimento Interno do 

CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista a deliberação 

contida na ata da Reunião do Colegiado Setorial de Culturas Populares, realizada nos dias 09 e 10 

de setembro de 2014, aprova no dia 10 de setembro de 2014, durante reunião ordinária do 

Colegiado: 

 

Art. 1º Repudiar o modo como o relator do PL 1176/2011, Deputado Federal Evandro Milhomen 

(PCdoB/AP) desconsiderou este colegiado, além de outros movimentos culturais afins no processo 

de construção do texto substitutivo. 

Art. 2º Repudiar, ainda, a longa demora na entrega do substitutivo, que ocasionou sua não votação 

nos prazos acordados, além de colocar em risco sua tramitação nesta legislatura. 

Art. 3º Reiterar que o parlamentar estabeleça um contato presencial com o Colegiado Setorial de 

Culturas Populares, representantes legítimos dos beneficiários da proposta da Lei, de modo a 

considerar suas demandas no texto substitutivo.   

Atenciosamente, 

 

Aelson Ferreira da Hora (PE) 

Eugenio Souza Vilela (AL) 

Graziela Castro Saraiva (RS) 

Heidi Bublitz Schubert(SC) 

José Ronaldo de Menezes (SE) 

Ruth Hatchwell Monteiro (AM) 

Waldo Mafra Carneiro Monteiro (AM) 

Alzira Aviz do Rosário (PA) 

Aparecida Teixeira de Fátima Paraguassú (GO) 

Anderson Formiga de Barros Lira (DF) 

Decleoma Lobato Pereira (AP) 

Guilherme Ramalho Manhães (ES) 

Henrique Pereira Rocha (CE) 

Sabrina Campos Costa(PA) 
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RECOMENDAÇÃO Nº      , DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 

 

Recomenda que a Ministra da Cultura, 

Marta Suplicy, envide todos os esforços, 

junto aos setores competentes, no sentido de 

que as ações, programas e projetos 

referentes ao universo dos conhecimentos 

tradicionais sejam priorizados pela política 

do Ministério da Cultura. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 7º Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 

6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21 do Regimento Interno do 

CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista a deliberação 

contida na Ata da Sessão Ordinária do Colegiado de Culturas Populares, realizada nos dias 09 e 10 

de setembro de 2014, resolve: 

 

Art. 1º Recomendar que a Ministra da Cultura, Marta Suplicy, envide todos os esforços, junto aos 

setores competentes, no sentido de reforçar, intensificar, acelerar e apoiar as iniciativas, ações, 

programas e projetos do Ministério da Cultura que busquem proteger e promover os conhecimentos 

tradicionais. 

 

Art. 2º Retomar o trabalho de elaboração de legislação específica para a proteção dos 

conhecimentos tradicionais encaminhado pelo Grupo de Trabalho coordenado pela Diretoria de 

Direitos Intelectuais entre 2011 e 2012, aprofundando , qualificando e garantindo a continuidade 

desses estudos, o que torna necessária a criação de uma área dentro do Ministério da Cultura com 

esta finalidade. Entendemos que, assim o Ministério da Cultura estará cumprindo o que trata a Meta 

4 do Plano Nacional de Cultura, que tem por objetivo implementar a política nacional de proteção e 

valorização dos conhecimentos e expressões das culturas populares e tradicionais. 

 

Art.3º Recomendar a contratação imediata de serviços que possam sistematizar e sugerir ações para  

garantir o exercício dos direitos culturais das comunidades tradicionais e populares. 

 

Aelson Ferreira da Hora (PE) 

Eugenio Souza Vilela (AL) 

Graziela Castro Saraiva (RS) 

Heidi Bublitz Schubert(SC) 

José Ronaldo de Menezes (SE) 

Ruth Hatchwell Monteiro (AM) 

Waldo Mafra Carneiro Monteiro (AM) 

Alzira Aviz do Rosário (PA) 

Aparecida Teixeira de Fátima Paraguassú (GO) 

Anderson Formiga Barros Lira (DF) 

Marcelo Simon Manzatti(DF) 
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Decleoma Lobato Pereira (AP) 

Guilherme Ramalho Manhães (ES) 

Henrique Pereira Rocha (CE) 

Sabrina Campos Costa(PA) 

 

Exposição de Motivos dos membros do Colegiado de Culturas Populares em favor da 

Recomendação nº       : 

Considerando que o conceito e a política de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades 

tradicionais tem um caráter eminentemente cultural; 

Considerando a participação estratégica do Ministério da Cultura nas instâncias de elaboração e 

pactuação das políticas públicas para o tema como a Comissão Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais (CNPCT), o Conselho Nacional de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), dentre 

outros; 

Considerando o impacto desse tema nas políticas culturas para os povos indígenas, ciganos, povos 

de matriz africana, quilombolas, culturas populares, dentre outros, que têm interface com as 

políticas do Ministério da Cultura; 

Solicito que este Colegiado de Culturas Populares aprove essa recomendação ao Ministério da 

Cultura, e que se tome as medidas cabíveis e as providências necessárias para que a referida 

recomendação seja encaminhada para a devida efetivação. 

 

Brasília, 10 de Setembro 2014. 
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RECOMENDAÇÃO Nº      , DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 

 

Recomenda que o Ministério da Cultura 

lance com brevidade a quinta edição do 

Prêmio Culturas Populares e inicie uma 

linha de fomento para a realização de Festas, 

Festivais, Encontros e Mostras de Culturas 

Populares em todo o país. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 7º Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 

6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21 do Regimento Interno do 

CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista a deliberação 

contida na Ata da Sessão Ordinária do Colegiado de Culturas Populares, realizada nos dias 09 e 10 

de setembro de 2014, resolve: 

 

Art. 1º Recomendar que a Ministra da Cultura, Marta Suplicy, envide todos os esforços, junto aos 

setores competentes, no sentido de garantir a publicação, no primeiro trimestre de 2015, da quinta 

edição do Prêmio Culturas Populares, inserindo ações de promoção, circulação, formação, 

mapeamento, que valorizem e destaquem os premiados no âmbito nacional, estadual e local.  

 

Art. 2º Recomendar, também, a criação de um edital de fomento às Festas, Festivais, Encontros, 

Seminários e Mostras, que abrigam uma rica diversidade de expressões populares e tradicionais, 

afirmam culturas e possibilitam o desenvolvimento econômico local e regional pleno, e no entanto 

enfrentam grandes dificuldades de manutenção e sustentabilidade. 

  

Art. 3º Considerar a reflexão expressa na Carta do VII Encontro do Bonito-GO de Culturas 

Populares, em anexo. 

 

Aelson Ferreira da Hora (PE) 

Eugenio Souza Vilela (AL) 

Graziela Castro Saraiva (RS) 

Heidi Bublitz Schubert(SC) 

José Ronaldo de Menezes (SE) 

Ruth Hatchwell Monteiro (AM) 

Waldo Mafra Carneiro Monteiro (AM) 

Alzira Aviz do Rosário (PA) 

Aparecida Teixeira de Fátima Paraguassú (GO) 

Anderson Formiga Barros Lira (DF) 

Marcelo Simon Manzatti(DF) 

Decleoma Lobato Pereira (AP) 

Guilherme Ramalho Manhães (ES) 

Henrique Pereira Rocha (CE) 

Sabrina Campos Costa(PA) 
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CARTA DO VII ENCONTRO BONITO/GO DE CULTURAS POPULARES 

 

"Os encontros que a gente vem são muito importantes. Lá na minha região, 

se não tivesse os encontros não teria mais Cultura. A Cultura é como 

cultura da planta que tem que molhar e tratar a terra, cuidando dela. O 

Encontro de Cultura é como essa cultura, aqui a gente encontra o amigo, a 

gente aprende e fortalece". Mestre Antônio Maria (Arinos/MG) 

 

Nós festeiros e festeiras, mestras e mestres das culturas populares, produtores e agentes culturais e 

membros das redes dos Encontros de Bonito-GO de Culturas Populares (Formosa/GO), Encontro 

dos Povos do Grande Sertão Veredas (Chapada Gaúcha/MG), Feito Rosa para o Sertão (Sagarana, 

Arinos/MG), Encontro de Folias de Reis do DF (Brasília/DF), Feira do Troca (Olhos D’Água, 

Alexânia/GO), Encontro dos Mestres do Mundo (Ceará), Pastoral dos Foliões (Formosa/GO), 

Festival Invenção Brasileira de Cultura Popular (Taguatinga/DF) e Encontro de Culturas Populares 

e Tradicionais, reunidos nos dias 05, 06 e 07 de setembro de 2014, vimos afirmar o conceito de 

Encontros de Cultura de Base Comunitária e seu poder de proteção, promoção, transmissão, 

continuidade e valorização das Culturas Tradicionais e do Cerrado. Afirmar, também, como espaços 

de trocas de palavras que têm como base a oralidade na produção e transmissão do conhecimento; 

espaços de encontro com o outro e consigo mesmo para o fortalecimento dos laços de vizinhança, 

solidariedade e reciprocidade; e, espaços de aprendizado mútuo, cuja concepção e produção têm sua 

base na organização e produção comunitárias. 

 

Nesse sentido, propõe-se que seja encaminhada ao Ministério da Cultura, às Secretarias Estaduais e 

Municipais de Cultura e órgãos afins, a urgência da criação de linhas de financiamento que 

garantam a sustentabilidade dos Encontros e Festivais de Cultura Popular dessa natureza. Que os 

Encontros de Cultura de Base Comunitária sejam contemplados pela Lei Cultura Viva enquanto 

pontos pulsantes de cultura. Que o Congresso Nacional e o Ministério da Cultura encaminhem com 

urgência o processo de aprovação e regulamentação da Lei de Mestres, em cumprimento às metas 

do Plano Nacional de Cultura referentes a este tema estratégico para a construção de nossa 

identidade e diversidade. 

 

Por nossa própria iniciativa e recursos, continuamos aqui um processo permanente de integração e 

de trocas entre estes encontros, festivais e outras ações, que garanta maior autonomia e 

sustentabilidade, que intensifiquem as trocas e promovam maior sinergia entre nós. Iniciamos aqui 

o processo de articulação da Rede de Festeiras e Festeiros de Encontros de Culturas do Cerrado. 

 

Bonito, Bezerra, Formosa/GO, 7 de setembro de 2014. 

 

Almir Paraca e Seu Antônio Maria – Feito Rosa para o Sertão (Sagarana, Arinos/MG); 

http://4.bp.blogspot.com/-KLyClgEE8tY/VA5KMu0W6uI/AAAAAAAABMw/cpaEfE7BZGk/s1600/10407927_832577783440335_2468883869421565552_n.jpg
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Ariely Antunes – Encontro de Folias de Reis (São Francisco MG); 

Chico Simões – Festival Invenção Brasileira de Cultura Popular (Taguatinga/DF); 

Daiana Sousa Campos e Diana Campos– Ponto de Cultura Seu Duchim/Instituto Rosa e Sertão 

(Chapada Gaúcha – MG); 

Damiana Campos - Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas (Chapada Gaúcha/MG); 

Domicio Chaves – Grupo Mutação Muita Ação (Samambaia – DF); 

Dona Elpídia e Dona Vera Couto - Pastoral dos Foliões (Bonito – GO); 

Everardo de Aguiar Lopes – Casa das Redes (DF); 

George Diab e Terezinha Almeida - Encontro do Bonito-GO de Culturas Populares/GO); 

Geraldo Toledo – Associação Cultural Ciartcum (Taguatinga – DF); 

Juraci Moura Matos – Platinelas (Taguatinga/DF); 

Kamilla Farias de Melo – Sacizal dos Pererês (Vicente Pires – DF); 

Luiz Felipe Vitelli Peixoto – Ponto de Cultura Tribo das Artes (Taguatinga – DF); 

Marcelo Manzatti (Encontro das Culturas Populares e Tradicionais); 

Maria Abadia Teixeira de Jesus – Casa dos Movimentos/Banco Comunitária (Estrutura – DF) 

Martinha do Coco (Paranoa – DF); Cleudes Pessoa – Casa Viva (Paranoa – DF); 

Mestre Pena Clara – Associação de Capoeira Pavão de Angola (Formosa – GO); 

Patrícia Ferreira – Rede de Economia Solidária e Feminista (Taguatinga - DF); 

Professor Armando Faria - Feira do Troca (Olhos D’Água, Alexânia/GO); 

Reginaldo da Silva Batista – Orquestra Caipira Alma Sertaneja (Acreúna – GO); 

Ruyter Fernandes Barbosa – Cineclube 7ª Arte (Acreuna – GO); 

Simone Castro – Encontro de Mestres do Mundo (Ceará); 

Tereza Padilha – Ponto de Cultura Associação Artística Mapati (DF); 

Volmi Batista – Encontro de Folias de Reis do DF (DF); 

Walter Cedro – Mamulengo Sem Fronteiras (Taguatinga – DF); 

Wilson Quintaneiro – Casa do Poeta de Formosa (Goiás);  
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RECOMENDAÇÃO Nº      , DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 

 

Recomenda que a Ministra da Cultura, 

Marta Suplicy, envide todos os esforços, 

junto aos setores competentes, no sentido de 

garantir a realização do Encontro de 

Culturas Populares e Tradicionais em Serra 

Talhada/PE em setembro de 2015. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 7º Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 

6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21 do Regimento Interno do 

CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista a deliberação 

contida na Ata da Sessão Ordinária do Colegiado de Culturas Populares, realizada nos dias 09 e 10 

de setembro de 2014, resolve: 

 

Art. 1º Recomendar que a Ministra da Cultura, Marta Suplicy, envide todos os esforços, junto aos 

setores competentes, no sentido de viabilizar a realização do Encontro de Culturas Populares e 

Tradicionais em setembro de 2015 na cidade de Serra Talhada/PE, garantindo: 

I- Receber em reunião até a primeira quinzena de outubro de 2014 o Comitê Executivo do 

Encontro; 

II- Envolver todas as Secretarias e órgãos afins à temática das culturas populares e 

tradicionais na realização deste importante evento para a discussão das políticas públicas 

para estes segmentos. 

III- Apoiar a articulação junto aos outros ministérios, órgãos federais, estaduais e municipais 

afins, que possam auxiliar na realização do evento; 

IV- Indicar  um representante para compor o Comitê Executivo do Encontro; 

V- Disponibilizar recursos que possibilitem a ampliação do alcance em relação ao Encontro 

realizado em 2013 no Sesc Itaquera, São Paulo/SP, e minimizem as dificuldades 

logísticas da realização do Encontro em pleno sertão nordestino, mais especificamente 

no Sertão do Pajeú; 

 

Aelson Ferreira da Hora (PE) 

Eugenio Souza Vilela (AL) 

Graziela Castro Saraiva (RS) 

Heidi Bublitz Schubert(SC) 

José Ronaldo de Menezes (SE) 

Ruth Hatchwell Monteiro (AM) 

Waldo Mafra Carneiro Monteiro (AM) 

Alzira Aviz do Rosário (PA) 

Aparecida Teixeira de Fátima Paraguassú (GO) 

Anderson Formiga Barros Lira (DF) 

Marcelo Simon Manzatti(DF) 

Decleoma Lobato Pereira (AP) 
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Guilherme Ramalho Manhães (ES) 

Henrique Pereira Rocha (CE) 

Sabrina Campos Costa(PA) 

 

 

Exposição de Motivos dos membros do Colegiado de Culturas Populares em favor da 

Recomendação nº       : 

Considerando que o Encontro de Culturas Populares e Tradicionais é continuador dos Seminários 

Nacionais de Políticas Públicas para as Culturas Populares realizados entre 2005 e 2006, por este 

Ministério da Cultura; 

Considerando o crescimento da Rede de Culturas Populares e Tradicionais, nascida neste contexto, 

e, hoje, atingindo a marca mais de 20 mil membros; 

Considerando a importância estratégica das políticas para a proteção e a promoção das culturas 

populares e tradicionais; 

Solicitamos que o CNPC - Conselho Nacional de Política Cultural aprove essa recomendação ao 

Ministério da Cultura, e que se tome as medidas cabíveis para que a referida recomendação seja 

encaminhada para a devida efetivação. 

 

Brasília, 10 de Setembro 2014. 
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RECOMENDAÇÃO Nº    , DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 

 

 

 

Recomenda à Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC) do 

Ministério da Cultura viabilizar a presença de membros do Colegiado Setorial de 

Culturas Populares em consultas públicas para revisão do Plano Setorial de 

Culturas Populares. 

 

Os membros do Colegiado Setorial de Culturas Populares do Conselho Nacional de Política 

Cultural – CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º Decreto nº 5.520, de 24 

de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com os 

incisos III, VIII e XVI, do art. 9, com o inciso II do art. 21e com o art. 28 do Regimento Interno do 

CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista deliberação em 

Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de setembro de 2014, resolve: 

 

Art. 1º - Recomenda à Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC) e outros órgãos do 

Ministério da Cultura viabilizar a participação de, pelo menos, três membros do Colegiado Setorial 

de Culturas Populares nas consultas públicas presenciais para revisão do Plano Setorial de Culturas 

Populares a serem realizadas durante os seguintes eventos de cultura popular tradicional em suas 

respectivas datas: 

 

  1  - I  Encontro Mestres do Mundo, a ser realizado no município do Crato/CE, no período de 21 

a 2  de outubro de 2014. (Iniciativa do Governo do Estado do Ceará, Prefeitura Municipal do Crato 

e Instituto Sociocultural e Artístico do Ceará). 

 

§ 2º - IV Encontro de Folias Religiosas do Amapá, a ser realizado na comunidade de Carvão, 

município de Mazagão/AP, no período de 19 a 21 de dezembro de 2014. (Iniciativa da Associação 

Amapaense de Folclore e Cultura Popular e Comissão Organizadora da Festa de São Tomé). 

 

§ 3º - Seminário do Fórum de Culturas Populares e Tradicionais do Estado de Goiás, a ser realizado 

no município de Goiânia/GO, no dia 22 de novembro de 2014. (Iniciativa do   

Fórum de Culturas Populares e Tradicionais do Estado de Goiás). 

 

§ 4º - 40º Encontro Cultural de Laranjeiras, a ser realizado no município de Laranjeiras/SE, no 

período de 05 a 11 de janeiro de 2015. (Iniciativa da Prefeitura Municipal de Laranjeiras). 

 

§ 5º - Mostra de Bonecos do RS, a ser realizada em duas edições, sendo, a primeira, de 26 a 30 de 

novembro, em Porto Alegre/RS; e, de 6 a 11 de dezembro, em Brasília/DF, iniciativa do Centro de 

Referência de Teatro de Bonecos RS (CRTB-RS). 

 

Art. 2 – Essas e outras demandas deverão ser encaminhadas à SCDC/MinC com indicação dos 

nomes, trajetos e períodos específicos para as devidas providênias. 
 

Aelson Ferreira da Hora (PE) 

Eugenio Souza Vilela (AL) 

Graziela Castro Saraiva (RS) 

Heidi Bublitz Schubert(SC) 
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José Ronaldo de Menezes (SE) 

Ruth Hatchwell Monteiro (AM) 

Waldo Mafra Carneiro Monteiro (AM) 

Alzira Aviz do Rosário (PA) 

Aparecida Teixeira de Fátima Paraguassú (GO) 

Anderson Formiga Barros Lira (DF) 

Marcelo Simon Manzatti (DF) 

Decleoma Lobato Pereira (AP) 

Guilherme Ramalho Manhães (ES) 

Henrique Pereira Rocha (CE) 

Sabrina Campos Costa (PA) 
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RECOMENDAÇÃO Nº    , DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. (APROVADA) 

 

 

Recomenda à Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC) do 

Ministério da Cultura viabilizar apoio institucional e financeiro ao XVII 

Congresso Brasileiro de Folclore. 

 

 

Os membros do Colegiado Setorial de Culturas Populares do Conselho Nacional de Política 

Cultural – CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º Decreto nº 5.520, de 24 

de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com os 

incisos III, VIII e XVI, do art. 9, com o inciso II do art. 21e com o art. 28 do Regimento Interno do 

CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista deliberação em 

Sessão Ordinária, realizada no dia 10 de setembro de 2014, resolve: 

 

 

Art. 1º - Recomenda à Secretaria da Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura 

viabilizar o apoio institucional e financeiro ao XVII Congresso Brasileiro de Folclore, a ser 

realizado em Belo Horizonte (MG) no mês de Novembro de 2015, sob a organização da Comissão 

Mineira de Folclore e da Comissão Nacional de Folclore. 

 

 

Aelson Ferreira da Hora (PE) 

Eugenio Souza Vilela (AL) 

Graziela Castro Saraiva (RS) 

Heidi Bublitz Schubert(SC) 

José Ronaldo de Menezes (SE) 

Ruth Hatchwell Monteiro (AM) 

Waldo Mafra Carneiro Monteiro (AM) 

Alzira Aviz do Rosário (PA) 

Aparecida Teixeira de Fátima Paraguassú (GO) 

Anderson Formiga Barros Lira (DF) 

Marcelo Simon Manzatti (DF) 

Decleoma Lobato Pereira (AP) 

Guilherme Ramalho Manhães (ES) 

Henrique Pereira Rocha (CE) 

Sabrina Campos Costa (PA) 

 

 

 


