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Relatório Executivo de Reunião 

 

 Colegiado Setorial de Culturas Populares - CSCP 

 

 

Data: 1º e 02 de outubro de 2013 

Local: SESC Itaquera, São Paulo – SP 

 

Presentes: 

Titulares: 

Isaac Loureiro (PA), Gil do Jongo (RJ), Heidi Bublitz (SC), Alzira do Rosário (PA), 

Guilherme Manhães (ES), Decleoma Pereira (AP), Aelson da Hora (PE), Ruth Monteiro 

(AM), Waldo Mafra (AM), Anderson Formiga Lira (DF), Marcelo Manzatti (DF), 

Márcia Rollemberg (MinC/DF), Graziela Saraiva (RS) 

Suplentes: 

Lilian Rabello (RJ), Fátima Paraguassú (GO), Cláudia Márcia Ferreira (CNFCP-

IPHAN/RJ), Leandro Oliveira (RJ), Vera Athayde (SP), José de Arimatéa (AL) 

Outros participantes: 

Daniel Castro (MinC/DF), Christiane Falcão (MinC/DF), Lorena (Pesquisadora/SP), 

Tião Soares (SP), Cristina (Sesc), Layanne Campos (CNPC), Deborah Lobo 

(MinC/DF), Magali Moura (CNPC/SAI), Américo Córdula (SPC/MinC),  

 

 

Principais pontos abordados: 

 

I. ABERTURA: 

 

a. Canto de abertura: mestre Aelson da Hora, integrante do CSCP; 

b. Fala inicial da SCDC; 

 

II. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA: 

 

Após discussão, foi aprovada a seguinte pauta: 

 

1. Propostas e encaminhamentos previstos na reunião anterior; 

2. Regimento Interno do CSCP; 

3. Prêmio Culturas Populares; 

4. III Conferência Nacional de Cultura; 

5. Grupo de trabalho para revisão e criação de metas do Plano Setorial de 

Culturas Populares; 

6. Orçamento MinC; 

7. Criação, junto ao gabinete da Ministra, de instância de coordenação das 

políticas para as culturas populares e tradicionais do MinC que, ao 

mesmo tempo, articule as iniciativas do MinC com a de outros 

ministérios; 

8. Comunicação e Participação; 

9.  Marcos legais e temas afins; 



 2 

10. Análise e fortalecimento de integração entre os conselheiros e 

instituições com o MinC; 

11. Cartografia dos mestres de culturas populares e projeto Encontro de 

Saberes; 

12. Moções 

13. Pauta da Próxima Reunião 

14. Informes finais. 

 

 

III. TRABALHO DA PAUTA APROVADA 

 

1. Propostas e encaminhamentos previstos na reunião anterior: 

 Apreciação das recomendações feitas pelo Colegiado na última reunião e respostas 

da SCDC (Anexo 2); 

 Apreciação e aprovação da proposta dos membros do Colegiado José de Arimatéia e 

Eugênio Vilela para criação de um edital para fortalecimento de espaços para 

ensaios e oficinas realizadas por mestres das Culturas Populares e de políticas que 

financiem espaços para a instalação/armazenamento de instrumental e espaços de 

comercialização de bens culturais por mestres e mestras. 

 

2. Regimento Interno do CSCP 

 Leitura, debate e votação de alterações no Regimento Interno do Colegiado 

conforme documento em anexo (Anexo 1); 

 

3. Prêmio Culturas Populares 

 Informe feito pela SCDC acerca do início do trabalho da Comissão de Seleção do 

Prêmio Culturas Populares no dia 08 de outubro. Prêmios serão pagos em dezembro 

e serão mais uma base para o mapeamento de referências das Culturas Populares e 

Tradicionais; 

 A SCDC informou sobre a criação de uma comissão de sindicância para apurar 

responsabilidades administrativas sobre o não pagamento dos 200 contemplados 

adicionais do Prêmio Culturas Populares 2009; e sobre algumas medidas acordadas 

entre governo e sociedade civil para minorar o impacto negativo que não foram 

tomadas pela SCDC em virtude de impedimentos legais ou insuficiente capacidade 

operacional. 

 

4. III Conferência Nacional de Cultura: 

 A SPC solicitou a elaboração do conjunto de metas do Plano Setorial de Culturas 

Populares pelo Colegiado até a reunião anterior à Conferência, e a definição das 

metas do Plano Setorial de Culturas Populares, que devem ser concluídas no final de 

2014, e serão importantes para a construção do PPA 2016-2019; 

 SPC informa que foram realizadas mais de 2.900 conferências municipais; 

 Propostas de Graziela Saraiva (RS):  

- Marcos Legais: PEC 150; 

- Orçamento Participativo no MinC; 

- Participação das Culturas Populares e Tradicionais como beneficiários 

do Vale Cultura. 
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5. Grupo de trabalho para revisão e criação de metas do Plano Setorial de Culturas 

Populares: 

 O Colegiado definiu que o grupo de trabalho para construção das metas do Plano 

Setorial, constituído por Marcelo Manzatti, Anderson Lira, Decleoma Pereira e 

Henrique Rocha, começará a trabalhar virtualmente na definição de um cronograma 

e de um plano de ação, que serão apresentados até a reunião do colegiado prévia à 

Conferência Nacional; 

 O Colegiado definiu que o trabalho desse GT será compartilhado com a Comissão 

Permanente de Culturas Populares e Tradicionais do Plenário do CNPC. A forma de 

participação da Comissão Permanente será definida posteriormente; 

 A SCDC informou que irá disponibilizar um(a) consultor(a) para colaborar com o 

grupo na elaboração das metas; 

 O Colegiado acatou proposta do Mestre Gil do Jongo de criação de quatro 

subgrupos, sendo um para cada eixo do Plano Setorial, para trabalho à distância 

envolvendo assim todos os membros do colegiado de forma estruturada nesse 

processo de trabalho. 

 

6. Orçamento MinC: 

 O Colegiado irá apresentar proposta de orçamento participativo como metodologia 

de construção de políticas públicas ao MinC; 

 SCDC irá apresentar proposta orçamentária 2014 na próxima reunião do colegiado; 

 Ficou acordado entre o Colegiado e a SCDC a proposta de explanação acerca dos 

mecanismos de captação de recursos junto à iniciativa privada, a ser feita pela 

SEFIC na primeira reunião do Colegiado em 2014. 

 Solicitação do Colegiado: Apresentação de todos os projetos apoiados pela SCDC 

referentes às culturas populares e tradicionais e os valores empregados, bem como 

as instituições conveniadas, como, por exemplo, a Cartografia dos Mestres das 

Culturas Populares e Encontro de Saberes (INCTI/UnB), Encontro da Ação Griô, 

etc. A Secretária Márcia Rollemberg fez um relato e informou os valores 

empregados para os projetos em 2013, a saber: 

 

o Encontro de Saberes (INCTI/UnB): Descentralização da SCDC para o 

CNPq, no valor de R$ 1,0 (um) milhão; 

o Encontro Nacional da Ação Griô Nacional e Mobilização das Redes Cultura 

Viva no Brasil e na América Latina: Apoio no valor de R$ 420 mil. 

o Encontro de Culturas Populares e Tradicionais: Descentralização de 

Recursos da SCDC para IPHAN no valor de 250 mil para custear 

hospedagem de pessoas e grupos convidados, e aporte do Projeto Encontro 

de Saberes no valor de R$ 212,0 mil, para custear passagens aéreas de 

pessoas e grupos convidados. 

o Projeto Terra em Cena - VII Aldeia Multiétnica (no Encontro de Culturas 

Tradicionais da Chapada dos Veadeiros), apoio no valor de R$ 250 mil; 

o Fórum Nacional de Culturas Indígenas (Em Luziânia – GO): realização com 

o custo de R$ 217.000,00 mil. 

o Apoio ao projeto Séculos Indígenas no Brasil - V Módulo do Fórum de 

atualização sobre culturas indígenas, no valor de R$ 200 mil. 
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o Encontro de Povos e Comunidades Tradicionais da Chapada dos Veadeiros 

(GO): descentralização de recursos para a Universidade Federal da Paraíba, 

no valor de R$ 388,83 mil,  

o Oficina Nacional de Políticas Públicas Culturais para Povos Ciganos - Brasil 

Cigano, apoio no valor de R$ 206,42 mil. 

o Seminário Juventude Indígena e Convenção 169: apoio no valor de R$ 82,81 

mil. 

o Projeto Terreiros Ciganos (selecionado pelo Edital de Demanda Espontânea 

da SEFIC/MinC): Convênio com Instituto Nobilis, no valor de R$ 224,0 mil.  

 

7. Criação, junto ao gabinete da Ministra, de instância de coordenação das políticas 

para as culturas populares e tradicionais do MinC que, ao mesmo tempo, articule 

as iniciativas do MinC com a de outros ministérios: 

 Proposta de Marcelo Manzatti para abordagem da questão junto à Ministra no 

encontro do dia seguinte através da constituição de uma comissão. SCDC sugere 

que o GT da Convenção da Diversidade seja adotado como espaço de interlocução 

com o MinC de forma articulada. As duas propostas foram aprovadas. 

 

8. Comunicação e Participação: 

 Lista oficial do colegiado será criada ainda antes do final do Encontro; 

 Primeiro boletim da SCDC deve ser divulgado até novembro, e haverá ainda a 

definição acerca de sua periodicidade; 

 Proposta da SCDC para o uso de transmissão por streaming ou videoconferência 

para as reuniões do Colegiado, e informe sobre a atualização do Blog pela SCDC 

com a publicação das atas e outros documentos como estratégias de ampliação da 

representatividade regional e partilha de material; 

 Representante da SAI/MinC informa que Novo site do CNPC está em construção, 

havendo espaço para cada colegiado, sanando a defasagem de dois anos sem 

alimentação. Houve atraso nesse processo por conta da implantação do Vale 

Cultura, agenda que tem demandado grande esforço na área de TI do MinC. Informa 

ainda que a Plataforma virtual da III Conferência Nacional está com problemas 

técnicos que serão corrigidos em breve. 

 

9. Marcos legais e temas afins: 

 A SCDC comprometeu-se a convidar a Assessoria Parlamentar do MinC para 

apresentar, na próxima reunião, um quadro da tramitação e a estratégia de condução 

dos processos de votação de diversos projetos de lei sobre as culturas populares e 

tradicionais no Congresso, tais como Lei Cultura Viva, Lei de Mestres/Griô, Lei do 

Artesão, Lei dos Povos e Comunidades Tradicionais, Lei da Democratização das 

Comunicações; Regulamentação das profissões das Baianas de Acarajé, Capoeira, 

Vaqueiro etc.; 

 SCDC informou que não foi possível articular com Gabinete do Deputado Evandro 

Milhomem para presença na atual reunião. Depois de debate, o Colegiado optou por 

suspender provisoriamente a proposta de convite ao Deputado Evandro Milhomen 

(PCdoB/AP). A proposta será reavaliada diante do andamento do PL no Congresso.  
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 Foi elaborada Moção Propositiva para ampliação do diálogo referente ao Projeto de 

Lei de Mestres/Lei Griô junto à relatoria do projeto na Câmara dos Deputados. Foi 

aprovada a moção para ser apresentada pelo Conselheiro Isaac Loureiro no Plenário 

do CNPC; 

 Foi aprovada orientação de que os membros do Colegiado façam mobilização dos 

deputados participantes da Comissão de Cultura e deputados de cada estado para 

abertura de diálogo acerca dos projetos de Lei Griô e Lei dos Mestres. 

 Proposta do Colegiado: Que seja retomado o grupo de trabalho anteriormente 

constituído ou Constituir novo grupo de trabalho no MinC para discussões sobre 

direitos autorais e Projeto de Lei de Proteção dos Conhecimentos Tradicionais. 

SCDC informa que: 

o o GT da Convenção da Diversidade é atualmente o espaço de construção 

nesse sentido; 

o o GT a ser criado para elaboração de políticas de reconhecimento e 

valorização dos mestres e mestras das culturas populares e tradicionais 

também terá interface com o tema. 

 

10.  Análise e fortalecimento de integração entre os conselheiros e instituições com o 

Minc 

 Ficou acordado após debate que os três novos membros sugeridos pelo Colegiado 

participarão das próximas reuniões como convidados pela SCDC, com direito a voz, 

porém sem direito a voto, enquanto a SAI encaminha a resposta formal sobre a 

possibilidade de inclusão definitiva. SCDC compromete-se com a proposta de 

renovação do próximo Colegiado com maior antecedência, considerando as 

características de cada segmento e as representatividades regionais; 

 O CNPC enviará uma lista dos membros dos colegiados informando sobre as 

atribuições regimentais destes, revendo a participação nas conferências e 

recomendando manter comunicação e promover as condições de participação no 

processo de construção de políticas públicas: 1. Ao conjunto do sistema MinC; 2. 

Aos governos municipais, estaduais e do Distrito Federal; e, 3. Aos conselhos de 

cultura municipais, estaduais e do Distrito Federal. 

 

11. Cartografia dos mestres de culturas populares e Encontro de Saberes 

 SCDC informou que a INCTI/UnB construirá, durante o Encontro, pactuações 

com o movimento e com os agentes culturais populares para a construção da 

metodologia de uma cartografia dos mestres e das expressões culturais 

populares; 

 Uma abordagem acerca da necessidade de alinhamento de nomenclatura foi 

levantada pela SCDC e debatida por todo o Colegiado; 

 SCDC propôs situar as premiações como instrumentos de contato, articulação e 

mapeamento, e o SNIIC como ferramenta de convergência; 

 Proposta de Guilherme Manhães de articulação entre o INCTI/UNB e outras 

instituições que também atuam no âmbito dos mapeamentos e inventários. 
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12. Moções 

- Sobre a ampla participação da sociedade na construção da lei dos mestres e griôs 

(Anexo 3) 

- Indicação ao Ministério da Cultura (Anexo 4) 

- Indicação ao Ministério da Cultura (Anexo 5) 

- Requerimento (Anexo 6) 

 

13. Pauta da Próxima Reunião 

 

1.  Debate sobre as propostas do Colegiado para a III CNC 

o Que sejam priorizadas 05 (cinco) ações, dentre as 23 ações do Plano 

Setorial das Culturas Populares. 

2. Proposta de adoção do orçamento participativo como metodologia de 

colaboração das políticas e Preparação de apresentação do orçamento 2014 para 

discussão no colegiado;  

o Heidi: solicita que a apresentação seja facilitada por meio de gráficos e 

instrumentos de simples compreensão, conforme recomendação do 

CONSOCIAL.  

3. Relatório da SCDC com ações do MinC para Culturas Populares, nos mesmos 

moldes do que foi feito para as Culturas Indígenas.  

o Guilherme: importante distinguir os Pontos de Cultura que sejam 

integrados por protagonistas das culturas populares, mestres e fazedores. 

o José de Arimatéia: incluir avaliação de evolução da atuação das 

entidades após o conveniamento como pontos de cultura. 

4. Convite à ASPAR para discutir sobre o Relatório enviado com informações 

sobre os Projetos de Lei acerca  das Culturas Populares. 

5. SEFIC – Lei Rouanet e Vale Cultura para as Culturas Populares: 

6. Pauta para 1ª reunião de 2014, com convite à SEFIC para tratar de estratégias 

para aumento da apropriação, proposição e captação de recursos de Incentivo 

Fiscal para as Culturas Populares. 

7. Agilização do processo de cartografia e mapeamento das culturas populares no 

Brasil. 

8. Convidar o IBRAM, a SCDC e a Diretoria de Livro Leitura e Literatura para 

tratar sobre a integração entre Pontos de Leitura, Pontos de Cultura, Pontos de 

Memória; 

 

14. Informes: 

 Convênios da SCDC/MinC com o Estado e a Prefeitura Municipal de São Paulo 

para implantação de Pontos de Cultura. Haverá linhas específicas de fomento 

aos mestres; 
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 Teia será realizada entre final de abril e o começo de maio, no Rio Grande do 

Norte. As Teias Regionais foram consideradas Teias da Diversidade; 

 Dia 18 de outubro será realizada uma videoconferência sobre o Vale Cultura 

com a presença de Henilton Menezes e Leopoldo Nunes no Iphan; 

 Grupo de Trabalho da Diversidade Cultural do MinC foi retomado 

recentemente; 

 Manzatti apresentou os valores envolvidos na produção do Encontro de Culturas 

Populares – R$ 1.200.000,00 (Sesc), R$ 600.000,00 (SCDC/MinC), R$ 

180.000,00 (Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo); R$ 200.000,00 

(emenda deputado Vicente Cândido – PT/SP) 

 Informe de Guilherme Manhães sobre o Congresso Brasileiro de Folclore, em 

outubro – Florianópolis/SC. 

 

IV. ENCERRAMENTO: 

 

a. Fala de encerramento da SCDC; 

b. Canto e dança de encerramento: mestre Gil do Jongo, integrante do 

CSCP. 

 

 

São Paulo, 02 de outubro de 2013. 

 

 

_____________________________                         _____________________________ 

                  Isaac Loureiro                                                 Gilberto Augusto da Silva 

 

____________________________                          _____________________________ 

           Heidi Bublitz Schubert                                             Alzira Aviz do Rosário 

 

____________________________                         ______________________________ 

    Guilherme Ramalho Manhães                                     Decleoma Lobato Pereira 

 

____________________________                        ______________________________ 

          Aelson Ferreira da Hora                                         Ruth Hatchwell Monteiro 

 

____________________________                      _______________________________ 

Waldo Mafra Carneiro Monteiro                                     Anderson Barros Lira 
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___________________________                        _______________________________ 

       Marcelo Simon Manzatti                                Márcia Helena Gonçalves Rollemberg 

 

 

___________________________                        _______________________________ 

        Graziela de Castro Saraiva                                     Keyler da Silva Simões 

 

___________________________ 

           Eugênio Souza Vilela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


