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MINISTÉRIO DA CULTURA  

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC 

 

ATA DA REUNIÃO COMISSÃO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL. 

 

Local: Esplanada dos Ministérios. Brasília – DF. 

Data: 30 e 31 de Julho de 2013.  

 

Aos trinta e trinta e um dias do mês de julho de dois mil e treze teve início a Reunião do Conselho 1 

Nacional de Política Cultural, sob a Coordenação do Sr. Marcelo Pedroso, Secretário-Geral do 2 

CNPC e Sr. Bernardo Machado, Secretário Substituto de Articulação Institucional. Esteve presente 3 

a Sra. Ministra de Estado de Cultura Marta Suplicy. Também estiveram presentes os seguintes 4 

Conselheiros e Conselheiras titulares e suplentes do Conselho Nacional de Política Cultural e 5 

membros dos Colegiados Setoriais e Câmaras Setoriais: Sra. Fernanda de Oliveira Martins, titular – 6 

PA; Sra. Marina; Sr. Marcelo Manzatti, Culturas Populares-DF; Sr. Flávio Viana e Silva, Circo; Sr. 7 

Amilson Godoy, Música; Sr. Marcos Olender, Patrimônio Material; Sr. David Alexandrisky, Artes 8 

Visuais; Sr. Antônio Menezes, Ministério das Cidades; Sr. Renato Colegiado Setorial Artesanato; 9 

Sra. My Lady Flores, Literatura, livro e Leitura; Sra. Naiara Tucano, Conselheira Nacional dos 10 

Povos Indígenas; Sr. Artur Leandro, Colegiado de Culturas Afro-brasileiras; Sr. Américo Córdula, 11 

Ministério da Cultura; Sr. André Degenszajn; Secretário-geral da Associação Brasileira de 12 

Investidores Sociais Privados; Sr. Marcelo Pedroso, Secretário-Geral do CNPC; Sr. Bernardo 13 

Machado, Secretário Substituto de Articulação Institucional. Sra. Marília Goulart; Sra. Márcia 14 

Rolemberg; Sr. Arthur Leandro de Moraes Maroja, Culturas Afro-brasileiras; Sr. Carlos Eduardo S. 15 

Spíndola, Suplente Mato Grosso Setorial de Teatro; Sra. Magali Moura; Sra. Fernanda Martins, 16 

Colegiado de Designer; Sr. Lucas da Rosa, Setorial de Moda; Sr. Marila Annibelle Vellozo, Dança; 17 

Sr. Rodrigo Aldeia Duarte, Arquivo; Sra. Juana Nunes Pereira, Diretora de Educação, Comunicação 18 

da Secretaria de Políticas Culturais; Sra. Dulce Aquino, Dança; Sr. Jéferson Assunção, Secretário-19 

Adjunto de Cultura/Rio Grande do Sul; Sr. Márcio, Fórum dos Conselhos; Sr. Val Macambira, 20 

Música Popular; Sr. Henilton Parente de Menezes, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura – 21 

MinC; Sr. Renato da Silva Moura, Colegiado Setorial de Artesanato – TO; ABERTURA: O Sr. 22 
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Marcelo Pedrozo inicia a XIX Reunião Ordinária do CNPC registrando a presença da Ministra 23 

Marta Suplicy e do Secretário Substituto de Articulação Institucional Sr. Bernardo Matos Machado 24 

passando a palavra para a Ministra. A Ministra de Estado de Cultura Sra. Marta Suplicy explana 25 

sobre os Fóruns setoriais e eleição dos colegiados e destaca que já somam 351 participantes da 26 

sociedade civil nas decisões do Ministério da Cultura. Discorre também sobre o prêmio Cultura 27 

Indígena que conseguiram 50 antenas com o Ministério da Comunicação para que esses pontos 28 

tenham acesso a internet e para valorizar as iniciativas. Explana também sobre o Vale Cultura que 29 

já está para sanção presidencial, discorre seu percurso histórico até este momento. Seguindo o Sr. 30 

Marcelo Pedroso passa para a assinatura de posse dos membros da sociedade civil o representante o 31 

Romancil Gentil Cretã, da Kretãkaingang Kretã e a Sra. Naiara Yusy Dolabela Sampaio e abre para 32 

inscrições de manifestações aproveitando a presença da Ministra. O Sr. Mário Barbosa da Silva 33 

entrega para a Ministra um Censo completo dos Arquitetos do Brasil. O Sr. Arthur Leandro de 34 

Moraes parabeniza pelo edital que vai sair para a Amazônia e solta a trama dos Povos Tradicionais 35 

de Matrizes Africana da Região Amazônica que o povo amazônico ainda continua na visibilidade e 36 

o custo amazônico ainda não foi visto com maior profundidade. Exemplifica a especificidade da 37 

região com a internet de Roraima que ainda é discada. A Ministra concorda com as dificuldades e 38 

tentará dentro dos instrumentos uma resolutiva. O Sr. Marcos Olender do Patrimônio Material 39 

sugere estudar com os municípios também e com o Governo Federal algum tipo de incentivo fiscal, 40 

não necessariamente com as grandes redes de livrarias, mas para pequenos empreendimentos, nos 41 

pequenos municípios do ponto de vista cultural. A Ministra esclarece que seria mais fácil o prefeito 42 

pode fazer e ele pode, pois o que depender da Fazenda Federal é muito difícil essa negociação 43 

levando em consideração a atual conjuntura do país. O Sr. Américo Córdula do Ministério da 44 

Cultura acrescenta que os projetos do Ministério da Cultura já levam em conta o custo amazônico 45 

exemplificando os pontos de cultura que os custos eram de R$ 180.000,00 e no caso da Amazônia 46 

era acrescido 25%. O Sr. Leopoldo registra que o Estado de Roraima não tinha nenhuma produção 47 

Audiovisual recentemente e agora apresentou 15 produções recentemente. O Sr. Carlos Espíndola 48 

solicita pedido de esclarecimento sobre o processo, é um repúdio à questão da Funarte com a 49 

redução dos Prêmios do Myriam Muniz e do Klauss Vianna. A Ministra esclarece que houve corte 50 

de em terço do orçamento do Ministério o que acarretou e corte nos projetos, mas que ao final os 51 

recursos que não foram usados retornarão para os projetos parados ou com orçamentos 52 

insuficientes. Explana também que as emendas individuais das Comissões também estavam 53 
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cortadas e deve ser uma luta do Ministério e da sociedade civil na Câmara e Senado conseguir 54 

aprovar emendas orçamentárias para o Ministério da Cultura. O Sr. Marcelo Pedroso encerra as 55 

inscrições para mais manifestações em virtude do tempo e o Sr. Bernardo Machado explana que 56 

está na coordenação da Mesa em virtude das mudanças no Ministério e que no próximo dia será 57 

publicado uma portaria passando a Secretaria Executiva do Conselho Nacional do Sr. Marcelo 58 

Pedroso para sua pessoa e vai dar andamento na reunião enquanto o Sr. Marcelo Pedroso 59 

acompanha a Ministra, pois a pauta é muito extensa. Discorre sobre o momento em que o Brasil 60 

está das manifestações, da população exigindo seus direitos agora, um desafio para todas as 61 

instâncias do governo. Explana as matérias de debate para o dia com a fala da Secretaria de 62 

Políticas Culturais e da fala a respeito de um trabalho MINC e MEC, da formação da área artística e 63 

técnica da Secretaria de Fomento e Incentivo a Cultura sobre o Vale Cultura, essas não são objeto 64 

de deliberação, apenas de discussão, mas as matérias da ordem do dia são essas que estão de A à D 65 

que são objeto de discussão e deliberação. Também as moções e discussões devem ser entregues 66 

por escrito que em geral ficam para reunião seguinte, tanto é assim que será discutido na parte da 67 

manhã de amanhã as moções e recomendações que foram apresentadas na XVIII Reunião. Informa 68 

que irão recompor duas Comissões permanentes desse Conselho, que é a Comissão de Finanças em 69 

termos de Parceria e a Comissão do Sistema Nacional de Cultura, que as inscrições estão abertas até 70 

o próximo dia e se necessário terá votação para escolha de cinco membros, três da sociedade civil e 71 

dois governamentais para cada Comissão. Explana sobre as Comissões e coloca a Ata da XVIII 72 

Reunião para debate e aprovação. O Sr. Arthur Maroja que se acrescente na Ata a discussão em 73 

relação ao pedido de tratamento diferenciado para as Comunidades Tradicionais e solicita a 74 

publicação da gravação do primeiro dia da XVIII Reunião. A Sra. Maria do Socorro solicita que 75 

fossem incluídos o nome dos 15 representantes do colegiado na Ata. A Sra. Márcia Rolemberg 76 

também questiona que houve votações contrárias e uma abstenção de sua parte que não consta na 77 

Ata. O Sr. Bernardo concorda e a Ata é aprovada com as ressalvas dos Conselheiros. Retorna a 78 

Coordenação ao Sr. Marcelo Pedroso que coloca em debate o item cinco de pauta: Discussão e 79 

aprovação de alterações do calendário de atividades do CNPC para o segundo semestre de dois mil 80 

e treze e explana que em virtude da rescisão do contrato com a prestadora de serviços com as 81 

passagens aéreas estão propondo que as próximas reuniões aconteçam a partir de setembro, sendo 82 

que as reuniões dos colegiados de Cultura Popular, Cultura Afro, Patrimônio Imaterial, Circo e 83 

Indígena e Artesanato. Também uma proposta de se realizar essas reuniões em conjunto em paralelo 84 
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a realização do Encontro Nacional de Cultura Populares em São Paulo na primeira semana de 85 

Outubro, a organização do Evento fez um convite para que estes Colegiados estivessem 86 

participando da Agenda desse encontro. Os Conselheiros debatem na perspectiva de concordarem 87 

com as datas para a reunião dos colegiados e o Sr. Marcelo Pedroso discorre sobre sua ausência nos 88 

colegiados de Dança e Teatro se desculpando e firmando compromisso de presença na próxima. E 89 

os Conselheiros entram na discussão de levar a proposta a Ministra de o Conselho ser submetido à 90 

Secretaria Executiva e não a SAI, que regimentalmente o Presidente do Conselho seria o Secretário 91 

Executivo. A Sra. Fernanda Martins do Colegiado de Designer reconhece a dificuldade de pessoal, 92 

mas solicita uma reunião da setorial e de designer e com a setorial de modas que seria muito rico na 93 

discussão de conceitos, até para ajudar o próprio Ministério na compreensão desses setores. E 94 

retornando ao debate das agendas o Sr. Marcelo Pedroso explana sobre as datas com as alterações: 95 

“Dias 01 e 02 de outubro, depois alterações sugeridas pelo Colegiado de Livro, Leitura e Literatura, 96 

que mudariam do dia 02 e 03 de setembro para os dias 17 e 18 de setembro. Solicitação do 97 

Colegiado de Moda, que mudaria dos dias 12 e 13 de setembro, para os dias 19 e 20 de setembro; 98 

alteração solicitada pelo Sr. Arthur e pela Sra. Fernanda de alteração da reunião do Plenário dos 99 

dias 09 e 10 de outubro para os dias 16 e 17 de outubro. E alteração da data do Colegiado de Dança 100 

sugerido pela Sr. Marila para data próxima ao Encontro de Dança que acontece no Rio de Janeiro, a 101 

confirmar a data. O Sr. Godoy discorre sobre o encontro do colegiado de Música em São Paulo que 102 

é um reduto musical e seria um momento propício para um encontro com as lideranças da Ordem 103 

dos Músicos. O Sr. Marcelo Pedroso concorda e encaminha para todos os colegiados em São Paulo 104 

e que a solicitação da reunião conjunta com moda e designer fica suspenso para análise e consulta 105 

de data para a realização. Os Conselheiros aprovam o calendário e passam para o próximo item, 106 

Moções e recomendações. O Sr. Marcos Olender sugere a presença da Ministra do Meio Ambiente 107 

no CNPC para esclarecimentos da posição do Ministério com relação ao Patrimônio Cultural, pois 108 

há um discurso nas redes sociais que dá a entender certo desapreço pela questão do patrimônio. A 109 

Sra. Jurema Presidente do IPHAN informa que a Ministra Izabella Teixeira tem reiteradamente 110 

afirmado que não existe o licenciamento cultural e do ponto de vista legal não existe mesmo, 111 

existem várias Resoluções do CONAMA, que regem o licenciamento ambiental e o IPHAN, a 112 

Fundação Palmares e a FUNAI são ouvidos, ou seja, são órgãos envolvidos conforme textualmente 113 

está dito na Resolução do CONAMA, são órgãos envolvidos no licenciamento. E o que protege o 114 

patrimônio nacional não são as Resoluções do CONAMA, é um conjunto de leis federais que existe 115 



 6 

de que maneira, a forma da tramitação do licenciamento, ele é apenas um procedimento 116 

administrativo para não se criar embargos. Explana também que estão com uma proposta de 117 

Resolução atualizada, que é muito melhor que a 230, e estão com um enorme movimento no sentido 118 

de reforçar a equipe de arqueólogos do IPHAN para que atuarem em fiscalização. O Sr. Marcos 119 

Olender entende que não há ameaça ao Patrimônio, mas gostaria de deixar isso registrado em 120 

Plenário e o Sr. Marcelo Pedroso esclarece que entraria como recomendação do patrimônio material 121 

e no momento oportuno para debates e votação. Explana sobre os pontos de pauta para à tarde e 122 

sugere inversão da apresentação da SPC sobre a formulação da Política da Cultura Para 123 

Universidades e Institutos Federais de Ensino para logo após o intervalo de almoço. Informam que 124 

há três Comissões provisórias de Termos de Parceria, e estão propondo para amanhã a Comissão 125 

Permanente para iniciar o processo dentro da obrigação legal e encerra para intervalo de almoço. Já 126 

no retorno do intervalo o Sr. Bernardo Machado informa que a Coordenadora Geral das Instâncias 127 

de Pactuação e Deliberação do Sistema Nacional de Cultura, agora será a servidora efetiva do 128 

Ministério da Cultura Sra. Magali Moura, que assumiu o lugar que antes era da Maria Helena 129 

Moreli. Sem discordâncias inclui na pauta de trabalhos também a eleição dois membros suplentes e 130 

dois membros titulares para a Comissão Executiva da Conferência Nacional de Cultura e um 131 

membro suplente para a Comissão Organizadora da Conferência, que os Conselheiros interessados 132 

poderão se inscrever até o próximo dia 12h. E Seguindo passa para a Sra. Juana Nunes Pereira, 133 

Diretora de Educação e Comunicação da Secretaria de Políticas Culturais, conforme inversão de 134 

pauta aprovada pelo período da manhã. A Sra. Juana Pereira agradece e explana sobre o trabalho 135 

que realiza junto ao Ministério da Cultura. Agradece o empenho do Conselho em realizar a parceria 136 

com o MEC salientando o sucesso do Programa Mais Cultura nas Escolas. Destaca também que 137 

estão demandando para o MEC e está construindo coletivamente um consenso de que esse 138 

programa tem que incentivar o fortalecimento e a criação de cursos na área de artes e da cultura de 139 

forma ampla, mas também cursos profissionalizantes, cursos técnicos, para que se possa atender à 140 

demanda também de formação na área da economia criativa. Os Conselheiro citam exemplos de 141 

êxito e fracasso em tentativas locais de implantação de cursos superiores e a Conselheira Sr. Marila 142 

Annibelle Vellozo do Setorial de Dança rememora os festivais da FUNARTE antigamente que 143 

contribuiu muito, que esse intercâmbio estudantil da produção também é importante, a pesquisa 144 

mesmo que não seja necessariamente acadêmica nesse trânsito colocado, é bem importante até de 145 

questionar de uma prática e uma relação empírica, mas sem dúvida, concorda que o Brasil precisa 146 
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desses espaços para que os alunos, sejam da graduação, pós-graduação, possam ter recursos também 147 

para ampliar, criar tecnologias no sentido amplo, não só desse tipo de dispositivo. O Sr. Flávio 148 

Viana e Silva do colegiado Circo, concorda com as políticas conjuntas de Cultura e Educação, mas 149 

pondera que hoje já existe a escola Nacional do Circo que se encontra em completo abandono, 150 

salientando a dificuldade do Ministério em cumprir com projetos e políticas debatidas e acordadas. 151 

Discorre também da dificuldade do Circo entrar no programa Mais Cultura nas Escolas por conta de 152 

sua itinerância e que este fatos não é pensado nos Programas lançados inclusive, pelo Ministério da 153 

Cultura. O Sr. Américo Córdula do Ministério da Cultura esclarece que muitos dos projetos 154 

envolvem malabarismo, mágica ou coisas que o valha e que necessariamente não fazem parte de um 155 

circo e seria muito bom que viessem sugestões do colegiado setorial e salienta ainda que o artista é 156 

que realiza o projeto e o entrega nas escolas que por sua vez selecionará o que lhes interessa e 157 

demandará para o Ministério. E com relação a Escola Nacional do Circo concorda que é de 158 

responsabilidade da FUNARTE e que estão passando por um momento de transição. A Sra. Juana 159 

Pereira discorre que farão ajustes na Resolução do Programa e que o Sr. Flávio Silva poderia 160 

contribuir com as propostas em relação ao circo. O Sr. Flávio Silva concorda e solicita também a 161 

presença da Sra. Juana Pereira no colegiado para participar das discussões e encontrar resolutivas. A 162 

Sra. Naiara Tucano Conselheira Nacional dos Povos Indígenas discorre que dentro das escolas 163 

indígenas ainda há muita dificuldade de ter uma leitura cultural que permita de fato a vivencia e 164 

fortalecimento das culturas de base, porque essa educação muitas vezes, ela prever o espaço para o 165 

indígena, mas acaba inserindo e podando todo modo de vida e pensamento, a ciência, o saber 166 

acadêmico ou qualquer área que não conheça as formas de pensamento indígena, o que tem sido 167 

uma perda para os povos e indígenas. E questiona se no caso desses programas estão sendo 168 

pensadas essas problemáticas. A Sra. Juana Pereira informa que por 169 

justamente essa especificidade da cultura indígena não querem que seja uma universidade com 170 

concurso, que seja uma universidade diferente, nova, estão dançando num modelo de Instituto da 171 

cultura indígena. Que poderia iniciar esse diálogo para que o Conselho Nacional dos Povos 172 

Indígenas possa contribuir e que de fato essa instituição atenda às demandas do que acreditam que é 173 

uma formação, que respeitem o saber tradicional da cultura de todos os Índios do Brasil. E o Sr. 174 

Bernardo Machado após debates e contribuições encaminha com concordância dos Conselheiros a 175 

formação de um Grupo de Trabalho para debater as questões gerais entre MinC e MEC e por 176 

solicitação o Coordenador lista Comissão do Sistema Nacional de Cultura, Comissão de Finanças e 177 
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Termos de Parceria, Comitê Executivo da Conferência Nacional de Cultura, Comissão organizadora 178 

da Conferência Nacional de Cultura e Grupo de Trabalho Cultura e Educação que terão que eleger 179 

membros. O Sr. Amilson Godoy agradece as falas da Sra. Juana Pereira e acrescenta que agora 180 

nesse momento está faltando uma representação musical um pouco mais prática e objetiva nisso. Vê 181 

a FUNARTE com uma grande representação nossa das artes e eu acho que ela deveria estar de certa 182 

forma, esse segmento musical deveria estar participando, para neste momento de oferecer o que 183 

seria uma contribuição de participação. O Sr. Bernardo Machado passa para o informe sobre a III 184 

Conferência Nacional de Cultura realizado pela Sra. Marília Goulart. A Sra. Márcia Rolemberg 185 

explana que também tem algumas demandas com relação à questão de marcos legais, que talvez 186 

fosse interessante em algum momento compartilhando com o CNPC a questão da lei Cultura Viva e 187 

da lei dos mestres e mestras. O Coordenador com a concordância da Conselheira Delibera o informe 188 

e abertura do debate sobre o tema para o próximo dia. O Conselheiro Flávio Silva solicita a palavra 189 

para esclarecer que a regulamentação dos animais em espetáculos circenses beneficia o pequeno 190 

circo que tem condições de ter apenas um coelho e o grande que tem condições de ter um elefante, 191 

por exemplo, esclarece para que não haja dúvida nenhuma da nossa preocupação em relação à 192 

segurança do público, ao bem-estar dos animais e à preservação da arte e da liberdade de expressão 193 

cultural. O Sr. Bernardo Machado pondera sobre os prazos do Legislativo e que talvez seja 194 

necessário, antes até de outubro, embora os prazos legislativos sejam realmente às vezes longos, 195 

mas só chamando atenção disso, de qualquer forma, a gente pauta para a próxima reunião plenária. 196 

O Sr. Chico Simões da Inclusão Social pondera que os animais sofrem maus tratos para serem 197 

disciplinados em shows e não gostaria de ver esses animais em circos. O Coordenador considerando 198 

o assunto muito sensível e o momento impróprio para o debate e após o intervalo das 16h a Sra. 199 

Marília Goulart realiza os informes da III Conferência Nacional de Cultura.  O Sr. Márcio do Fórum 200 

dos Conselhos destaca que é uma questão essencial em relação a devolver, a informar para a 201 

sociedade civil o que foi e o que não foi encaminhado em termos de tantas prioridades, tantas 202 

conferências, tantos encontros realizados, tanto nos estados, como a nível nacional. O Sr. Bernardo 203 

Machado concorda e acrescenta que isso vale também para as conferências municipais e também 204 

para a Conferência Nacional. O Sr. Gerson considera que se atualizar o Conselho e não é colocar 205 

fora o passado, mas é de fato fazer com que se tenha uma página que contenha o que passou, mas se 206 

atualize com essa novidade e com tudo isso está aí. Discorre que pensar mecanismos de ampliação 207 

da escuta nessa de auscultação permanente, de geração de debates permanentes que sejam com as 208 
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ferramentas hoje aí disponíveis, via internet, softwares livres e etc. O Coordenador explana que 209 

estão pensando em realizar Conferências Virtuais e Conferências Livres e estão orientando os 210 

estados e municípios que com certeza influenciarão na nacional. O Sr. Eduardo discorre sobre o uso 211 

da plataforma criada para os Fóruns setoriais servirem para credenciamento dos que ficaram 212 

exclusos por conta das Conferências Municipais. E é esclarecido que  a Comissão e as informações 213 

da Conferência aconteceram no registro da Conferência, mas não que o Município vai utilizar ela 214 

para o processo, é algo após. E mesmos as Conferências livres também terão uma parte para 215 

registrar também, como elas remetem as proposta Nacional, vai ter uma parte só para registro de 216 

confirmo recebido. Os Conselheiros debatem sobre um possível esvaziamento da Conferência 217 

Nacional em virtude das dificuldades ou desmotivações encontradas na realização das Conferências 218 

Municipais e eleição dos delegados. Após intenso debate o Secretário Marcelo Pedroso explana que 219 

as Setoriais são instrumentos, instâncias, suportes ao trabalho desenvolvidos por esse Colegiado, 220 

pelo Fórum, pelo Conselho e tem uma meta que todos os Colegiados setoriais nessa gestão 221 

realizem, promovam a elaboração dos seus planos setoriais, ou promovam a revisão dos planos se já 222 

possuírem, mas foram elaborados em um determinado momento em que ainda não se tinha o plano 223 

nacional, então não estava estabelecida as metas do plano nacional e é muito importante nesse 224 

momento em que consiga realizar eleições de todos os Colegiados, colocarem em atividade todos os 225 

Colegiados, que nós façamos um movimento de dar harmonia no planejamento, nas estratégias, nas 226 

ações desse conjunto de Colegiados que tem características bastante diversas entre si. Os 227 

Conselheiros e Conselheiras explanam sobre as reuniões dos colegiados, os temas debatidos e os 228 

encaminhamentos dos colegiados para discussão na plenária destacando a Sra. Naiara Tucano, 229 

Conselheira Nacional dos Povos Indígenas, que explanou que realizaram o Fórum Nacional de 230 

Política Cultural, em Luziânia-GO e foi desenvolvido junto dos grupos do Colegiado vários 231 

instrumentos de acordo com as regiões, elencando as prioridades e o eixo do Plano Cultural, desse 232 

encontro nós viemos para uma reunião com a Ministra Marta Suplicy aonde entregaram uma carta 233 

com toda as prioridades que entendemos mais urgentes e que seriam possível de serem atendidas 234 

ainda este ano. E de imediato a Ministra já recebeu muito bem algumas das propostas e a gente já 235 

encaminhou, inclusive, em diálogo junto com o MDA e o INCRA que está intermediando a questão 236 

do alimento tradicional para dentro da merenda escolar indígena. Também o Sr. Amilson Teixeira 237 

de Godoy que sugere realizar a discussão prévia sobre a agenda até porque o Colegiado entende que 238 

a agenda não é só dele, que pauta a Afro, por exemplo, fez alterações, então pauta temas que 239 
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entende importantes serem discutidos no Colegiado, e também tem que abrir para o Colegiado 240 

pautar seus próprios temas, então encaminhamos para todos os Coordenadores e pedimos que eles 241 

fizessem consultas e devolvessem e vários fizeram alterações. E Sugere aprimorar esse treinamento 242 

e abrir essa possibilidade de inclusão de temas na reunião do Colegiado. ENCERRAMENTO DIA 243 

30/07/2013: E após debates e considerações o Coordenador encerra o dia de trabalho, deliberando o 244 

início da reunião do dia seguinte as 9h30. Agradece todas as contribuições e dedicação até o 245 

adiantar da hora, solicitando descanso para retomarem os trabalhos no próximo dia. ABERTURA 246 

DIA 31/07/2013: O Sr. Bernardo Machado inicia a reunião explanando que no período da manhã 247 

discutirão as moções e recomendações apresentadas na XVIII Reunião do Conselho e se sobrar 248 

tempo as apresentadas nesta XIX Reunião. Os próximos pontos serão a apresentação da Secretaria 249 

da Cidadania e da Diversidade Cultural que solicitou tempo para discorrer sobre dois projetos de lei 250 

que estão em tramitação no Congresso Nacional que se refere ao Programa Cultura Viva e a Bolsa 251 

para mestres e mestras da cultura popular. O Sr. David Alexandrisky sugere que um representante 252 

da sociedade civil divida a mesa Diretora com o Coordenador, o que é acatado e o Sr. Bernardo 253 

Machado convida a Sra. Naiara. Convida também para informe o Conselheiro Pedro Pontual, da 254 

Secretaria Geral da Presidência da República, sobre uma consulta pública que está sendo realizada 255 

pela Secretaria Geral da Presidência que se refere a política e compromisso nacional pela 256 

participação social. Também o Secretário Marcelo Pedroso, Secretário Executivo, para tomar 257 

assento e assumir a direção da mesa. Seguindo o Sr. Pedro Pontual discorre sobre o chamado Guia 258 

dos Conselhos Nacionais, que corresponde há uma demanda de 2011 e 2012 e pode estar 259 

desatualizado em virtude de algumas alterações, mas o site é atualizado para quem quiser consultar 260 

a informação e que este material está em consulta pública com a proposta de uma minuta de decreto 261 

a respeito de uma Política Nacional de Participação Social, que gostariam não só que os 262 

Conselheiros opinassem, mas sugerir, criticar, contribuir, e ajudar a divulgar nas suas redes. 263 

Explana também que estão realizando grande mobilização da sociedade civil e sua legitimação 264 

dentro dos Conselhos. O Sr. Bernardo Machado agradece a presença e passa a direção da mesa para 265 

o Secretário Executivo Marcelo Pedroso que por sua vez delibera com consenso do Conselho para a 266 

metodologia de realizar a leitura da moção. Pela Sra. Magali e posteriormente será aberto para que o 267 

autor da moção faça a defesa da mesma e na sequência, se houver necessidade de debate, se houver 268 

interesse, manifestações e votação. Seguindo aprovam a Moção de pesar pelo falecimento do 269 

Professor Vicente Salles. Aprovam também a Moção de apoio a plena realização e continuidade da 270 
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livre manifestação cultural e religiosa ao culto da Jurema no templo da Mestra Jardecilha, 271 

manifestando aqui sua irrestrita solidariedade às entidades, grupos culturais organizadores e 272 

protagonistas dessa importante festa popular chamando a responsabilidade o poder público 273 

municipal, estadual e federal para que se comprometa efetivamente com a garantia da plena 274 

realização e continuidade desta manifestação assegurando pleno exercício da cidadania cultural de 275 

nossa população com total respeito à diversidade e a ancestralidade do povo paraibano e brasileiro. 276 

A Sra. Naiara Sampaio explana sobre a Moção de apoio e solidariedade ao ex-Conselheiro, Ivan 277 

Ferraro, representante da música popular, que foi cerceado no seu direito de voz pela mesa diretiva 278 

do plenário, sentindo-se constrangido se retirando do plenário, o que também constrangeu a todos. 279 

O Sr. Bernardo Machado discorda da moção rememorando a trajetória do então Secretário 280 

Alexandre Peixe que tomou esta decisão em virtude da importante pauta que seria a aprovação do 281 

regimento da III Conferência Nacional e se não tomasse esta atitude outros ex-Conselheiros teriam 282 

direito a palavra, o que não era viável naquele momento. A Sra. Ana Cristina Lins do Ministro 283 

Público Federal discorre que a moção deve servir para alguma coisa e como esta se apresenta não 284 

caminha para lugar algum, apenas manifestando indignação e ponto, que eu sou moção está sem um 285 

texto com maior eficiência. E o Sr. Marcelo Pedroso encaminha para votação e o com o seguinte 286 

resultado: a favor, nove; Contra sete; abstenção seis. Menção Aprovada. O Sr. Arthur Maroja 287 

solicita a declaração do voto e considerando que a situação foi constrangedora naquela reunião da 288 

XVIII Reunião, que não mancha a trajetória política e administrativa do Secretário Peixe, mas que 289 

tome ciência dessa manifestação em solidariedade a um colega que nos antecedeu e que foi 290 

desrespeitado aqui nesse Conselho. O Sr. Antônio Carlos Pinto Vieira sugere que moções deveriam 291 

ter limites também, porque ficar um tempo desse em moções, considera que são um Conselho 292 

Nacional, mais prático e pragmáticos naquilo que é de relevância e simbólico para o nacional. A 293 

Coordenação é passada novamente para o Sr. Bernardo Machado que propõe que a moção: A 294 

reavaliação dos procedimentos do programa de incentivo a projetos culturais, seja transformado em 295 

recomendação. A Sra. Magali Moura realiza a leitura da moção: “Solicitar o sistema estadual de 296 

Santa Catarina que reavalie os procedimentos de programa de incentivo a projetos culturais, no que 297 

tange principalmente antecipação de contrapartida, considerando que o sistema exige 10% de 298 

antecipação para a difusão e circulação e de 30% para festivais, mostras, feiras e congêneres.” Em 299 

votação e com uma abstenção da Conselheira Marta Colabone é aprovada a recomendação. Em 300 

seguida, a recomendação sobre a imediata aprovação pelo Senado Federal, o Projeto de Lei 301 
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2.123/2007 que reconhece a profissão de vaqueiro em todo o território nacional. Aprovada 302 

unanimemente. Seguindo a moção de apoio à criação ou implementação dos termos de arquivo do 303 

município de Joinville. Após votação aprovado por unanimidade. Neste momento recomendação do 304 

Sr. Rodrigo: “Recomendo ao Conselho Nacional de Arquivos, que interpele o governo do estado do 305 

Pará, para garantir a salvaguarda do arquivo público do Estado do Pará e de seu Patrimônio 306 

Documental.” O Sr. Rodrigo Duarte explana que são duas recomendações uma junto a CONARQ 307 

tomar providências junto ao governo do Pará e outra diretamente ao governo do Pará, que a situação 308 

é emergencial, pois o arquivo do Pará não recebe novos documentos há quarenta anos porque não 309 

tem condição estrutural para receber e não se sabe o que acontece com a documentação do Estado 310 

do Pará. O Coordenador da mesa explana sobre a relação de diplomacia que deve acontecer entre o 311 

Conselho Nacional e os estados, sugere a substituição da palavra interpelar por interceder o que é 312 

acatado pelo Conselheiro e também a retirada da moção diretamente ao governo, considerando que 313 

a moção ao Conselho Nacional de Arquivo atinge o objetivo político que é a denúncia ao estado do 314 

Arquivo do Pará. A Sra. Ana Lins discorda do Coordenador e considera que o Conselho sendo 315 

Nacional deve sim denunciar órgãos estaduais e que a moção ao Estado atingiria mais o objetivo 316 

político e sugere uma recomendação com dois artigos demandando para os dois. O Sr. Rodrigo 317 

Duarte acata a sugestão da Conselheira e o Coordenador solicita ajuste na redação e passa para a 318 

próxima que recomenda que os critérios para o regulamento do uso do vale-cultura sejam debatidos 319 

e recebam contribuições do plenário do CNPC. Explana que a sequência é a lei, decreto, depois 320 

portarias, depois Instruções Normativas. Então que ainda há espaço para essa discussão, e por esse 321 

motivo o Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, estará na pauta da reunião no período da 322 

tarde. A proponente da moção, Sra. My Lady Flores discorre como está na mesa da Presidenta para 323 

assinar e acredita que a fala de Bernardo, orienta a ficar atentos para que realmente seja considerado 324 

o Conselho a opinião do colegiado já na discussão seguinte a ser travada de como vai ser realmente 325 

esses encaminhamentos práticos do Vale-Cultura e retira a proposta de recomendação. Seguindo a 326 

Recomendação que a Ministra do Estado da Cultura, envio de esforços no sentido da revisão da 327 

Portaria Interministerial 127 de 29 de maio de 2008. Após debates os Conselheiros pactuam com a 328 

mesa que a recomendação tenha a questão de ordem um pedido de diligências ao IPHAN para que 329 

se pronuncie a respeito da matéria. A próxima recomendação: “Considerando que já foi votado e 330 

aprovado pela maioria do plenário do CNPC durante a realização da VI Reunião Extraordinária, 28 331 

e 29 de fevereiro de 2012. Recomendo e apoio a imediata retomada do colegiado setorial do 332 
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audiovisual.” Os Conselheiro defendem a recomendação e o Coordenador acrescenta que a 333 

recomendação nesse momento é perfeitamente cabível dentro do espírito que essas instituições 334 

ainda não têm esses instrumentos participativos no modelo proposto pelo sistema nacional de 335 

cultura. Coloca em votação e é aprovada por unanimidade. Retorna na recomendação do setorial de 336 

arquivo para o Estado do Pará e CONARQ com a nova redação o que também é aprovada pelo 337 

Conselho. Seguindo explana a uma proposta de criar uma Comissão Permanente de Culturas 338 

Populares com os colegiados de circo, culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-339 

brasileiras, patrimônio imaterial e artesanato. O Conselheiro de patrimônio material solicita adesão 340 

a Comissão Permanente o que é acatado e a recomendação é aprovada por unanimidade. A 341 

recomendação do Conselheiro Marcos Olender do Patrimônio Material que recomenda ao 342 

Ministério da Cultura a realização de concursos públicos emergenciais no IPHAN e no IBRAM 343 

para o fortalecimento institucional necessário para o atendimento de demandas represadas e para o 344 

bom cumprimento de suas funções cotidianas. Também aprovada por unanimidade. O Coordenador 345 

explana que ainda há cinco recomendações, mas por conta do adiantar da hora solicita passar a 346 

palavra para a fala da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural a respeito de dois projetos 347 

de lei muito importantes que estão em tramitação na pessoa do Sr. Daniel que é Coordenador-Geral 348 

da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural retomando as recomendações ao final da reunião. 349 

O Sr. Daniel explana sobre o histórico do projeto de lei e das alterações e contribuições que pode 350 

sofrer no Senado. E a sugestão de encaminhamento é que o Conselho se manifeste até a reunião de 351 

Outubro sobre o Ponto de Cultura na perspectiva de está repassando todo o aporte, tanto a primeira 352 

versão, a versão atual. O Sr. David Alexandrisky pondera que a expressão ação estruturante é 353 

fundamental, porque o programa ele se suporta em ação estruturante, que parece sempre que o 354 

programa Cultura Viva é ponto de cultura, e não é. Ele é um programa muito maior em que o ponto 355 

de cultura é uma das ações estruturantes mais poderosas. O Sr. Daniel esclarece que é previsto a 356 

questão dessas instâncias, a questão importante das teias e dos fóruns dos pontos no PL. Esclarece 357 

também que a questão das ações estruturantes, na proposta do parecer do Ministério da Cultura, 358 

propõe ações estruturantes com a mudança de nomenclatura, colocando como campus e que isso 359 

fosse para a regulamentação, mas mantinha-se com ações estruturantes, propõe discutir isso 360 

exatamente dentro do GT e em diálogo, criar um GT paritário, ou seja, com a Sociedade Civil, mas 361 

entende que deveria colocar isso na lei. Explana também sobre os dois projetos de lei que entraram 362 

no Congresso também por iniciativa do legislativo, por mobilização da Sociedade Civil, o projeto 363 
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de lei Griô, o mais em diálogo com uma ação do Ministério da Cultura, do programa Cultura Viva, 364 

o projeto de lei dos mestres, mais por uma iniciativa realmente da Sociedade Civil buscar o 365 

Deputado Edson Santos que é o autor do PL 1176 que é o projeto de lei, que institui o programa de 366 

proteção e promoção dos mestres e mestres dos saberes e fazeres das culturas populares. O 367 

Coordenador então abre para considerações e explana que o Sr. Manzatti é um está como um 368 

Conselheiro substituto, convidado da Presidência em virtude de não ter nenhuma representação do 369 

seu setor a Presidência da mesa tem essa prerrogativa do convite. O Sr. Marcos Olender questiona 370 

esse caráter normativo, porque esse é um projeto de lei federal as leis municipais, estaduais, tem 371 

que se adequar a certas características das leis federais, porque alguns setores, alguns desses 372 

projetos de lei de mestres, nível municipal ou estadual, não oferecem bolsas. O Sr. Márcio Caires 373 

levanta a discussão com relação aos conceitos de mestres, sábios e outros e considera que teria que 374 

abrir um espaço para este debate, porque poderia criar todo um argumento aqui deste momento 375 

histórico da Sociedade Civil está propondo essa reformulação, contribuindo com novos conceitos 376 

no formato de mobilização do elemento simbólico da tradição. A Sra. Naiara Sampaio reforça a 377 

importância desse reconhecimento dos saberes tradicionais nos espaços dentro da academia, e 378 

outros espaços dentro da sociedade, pois tem gerado a criminalização de vários movimentos. A 379 

Secretária Márcia discorre que o encaminhamento inicial é compartilhar a documentação e 380 

apresentar esse programa de discussão ao Conselho e na medida do possível incorporar esse pleno 381 

nessa discussão, nesse processo de avaliação. O Coordenador explana sobre a pauta restante para o 382 

período da tarde e encerra para o intervalo de almoço. Retornando delibera para o debate no intuito 383 

de indicar a composição Comissão Temática de Finança e Termos de Parceria. Comissão Temática 384 

do Sistema Nacional de Cultura. Comitê Executivo da Conferência Nacional de Cultura. Comissão 385 

Organizadora Nacional da Conferência Nacional de Cultura. Grupo de Trabalho de Cultura e 386 

Educação. E Comissão Permanente de Culturas Populares. E inicia pela Comissão Temática do 387 

Sistema Nacional de Cultura, anuncia os candidatos e abre para negociações de nomes e com os 388 

Conselheiros pactuam a composição das Comissões e do GT Cultura e Educação. E Como 389 

combinado retorna a aprovação das recomendações com a recomendação de que uma reunião do 390 

colegiado no Rio de Janeiro de dança se realize nos dias 25 e 26 de setembro e questiona se o Sr. 391 

Marila acha necessário que seja uma recomendação. E o Sr. Marila solicita que conste em Ata que 392 

as recomendações para os colegiados, no caso do Inciso IV do Artigo 21 é responsabilidade dos 393 

membros do próprio colegiado. O Coordenador então delibera para complementar a aprovação da 394 
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agenda que ficou da seguinte forma: “Dia 25 e 26 de setembro reunião no Rio de Janeiro dos 395 

colegiados de dança e de artes visuais. Teatro 21 e 22 e designer e moda, 26 e 27 de setembro em 396 

Brasília. O Sr. Rodrigo discorre que no relatório final da reunião do colegiado de arquivo ficou a 397 

indicação do colegiado que a próxima reunião já fosse realizada no Rio de Janeiro, na entidade 398 

vinculada que é a Casa de Rui Barbosa na data aqui de 05 e 06. A Sra. Magali Moura não vê 399 

problema na solicitação já que atenderam os pedidos de outros colegiados. E o Coordenador 400 

considera aprovada a agenda de trabalhos para o segundo semestre de 2013 e retoma a votação das 401 

recomendações: “Recomendar ao Ministério da Cultura e a FUNARTE imediato lançamento de 402 

edital Prêmio Clausiana 2013 que atende de modo específico a área de dança em nível nacional.” 403 

Sem contraposições ou abstenções a recomendação é aprovada. Seguindo: “Recomendar a Ministra 404 

de Estado da Cultura Marta Suplicy que articule politicamente na Câmara dos Deputados e do 405 

Senado a aprovação da PEC 150/2003 que encontra-se atualmente na Comissão de Constituição e 406 

Justiça e colegiado setorial da dança e livro e leitura apenas com as exposições de motivos 407 

diferenciadas. O Sr. Eduardo esclarece que a PEC não se encontra mais na Comissão de 408 

Constituição e Justiça e por isso está esperando apenas a indicação de um Deputado para entrar na 409 

pauta da plenária da Câmara dos Deputados e por isso deve rever a redação. A recomendação é 410 

aprovada com a ressalva da redação. Recomendação que se refere a fortalecer a FUNARTE com 411 

quadro funcional e apoio político para aprovação de novo organograma na Câmara dos Deputados e 412 

Senado. Recomendação aprovada por unanimidade. A próxima recomendação do Conselheiro 413 

representante do arquivo, recomenda que a Associação Brasileira de Municípios, a Confederação 414 

Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos, bem como o Ministério das Cidades que 415 

sensibilize as prefeituras para a plena observância da legislação e para criação e a manutenção 416 

adequada de arquivos públicos em seus municípios visando à preservação da memória e do 417 

patrimônio documental do país. Também aprovada por unanimidade e a última recomendação é a  418 

da representação do Conselheiro das Culturas Afro-brasileiras, recomenda a ampliação da 419 

representação das artes e manifestações culturais afro-brasileiras no Conselho Nacional de Política 420 

Cultural, os Conselhos Estaduais e Municipais de Cultura, e demais instâncias de controle social do 421 

Sistema Nacional de Cultura com a criação de assentos para Conselheiros e outras formas de 422 

representação para: a- Cultura Hip-Hop; b- Capoeira; c- Culturas Quilombolas; d- Cultura dos 423 

povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Artigo 2º: transformar a cadeira de culturas 424 

afro-brasileiras em expressões artísticas culturais afro-brasileiras. Artigo 3º: recomenda a inclusão 425 
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de representante da SEPPIR do Conselho Nacional de Políticas Culturais. E com concordância do 426 

Conselho o Coordenador delibera para a fala do Sr. Henilton da Secretaria de Financiamento e 427 

Incentivo à Cultura que está com o tempo contado e após retoma o debate da última recomendação. 428 

O Sr. Henilton agradece a explana sobre o programa Vale Cultura que está sendo dirigido para a 429 

Secretaria de Fomento a qual representa. Destaca que a lei está sendo implementada este ano devido 430 

ao esforço da Ministra junto a Presidenta para que se sancionasse no ano de 2012, pois se trata de 431 

uma lei com incentivo fiscal e só pode se colocada em prática no ano posterior a sua sanção. Que 432 

estão validando para receber o vale cultura estabelecimentos culturais mais específicos em virtude 433 

da segurança do dinheiro não ser desviado para outros produtos. Destaca também que o programa 434 

foi criado para trabalhador formalizado com carteira assinada e a medida do possível você pode até 435 

ir ampliando esse universo ao longo dos anos, como aconteceu com o vale-refeição. Explana 436 

também como se dá o cadastramento das empresas que pretendem aceitar o Vale Cultura e o 437 

mapeamento que será feito de onde e com o quê o dinheiro será gasto. Seguindo esclarece as 438 

dúvidas dos Conselheiros está no texto da Lei impedido o beneficiário fazer uma doação sem ter 439 

essa relação comercial de venda e compra. E que a itinerância do circo, pode ter uma certa 440 

similaridade com a do teatro, dos shows musicais, quer dizer, se o circo instalado no Estado do 441 

Ceará, por exemplo, que está cadastrado para a venda de serviços que é o ingresso do circo, ele 442 

pode vender ingresso formalmente em outo Estado, se puder vender você leva sua maquininha e 443 

você vai acompanhando com a itinerência. Que a questão do artesanato deve ser visto com cuidado, 444 

porque em meio ao artesanato tem muitos produtos que não estão na lista. E o Ministério se absteve 445 

de tentar induzir algum tipo de consumo ao beneficiário ficando livre sua vontade, que pode ocorrer 446 

a alienação em virtude do marketing, mas fica a critério do beneficiário em qual tipo de cultura ele 447 

prefere usar o benefício. Destaca também que o dinheiro cai na conta da empresa é um pré-pago, 448 

então, a lógica ela é similar ao cartão de débito e não crédito, então as taxas serão similares as taxas 449 

de débito que são menores do que as taxas de crédito. E que a lista de opções de cultura que podem 450 

ser acessadas ainda tem muitos ajustes a ser feito e basta uma assinatura da Ministra, que pretendem 451 

aumentá-la o mais rápido possível. E após sanar as dúvidas o Sr. Henilton agradece a todos pelas 452 

contribuições e o Sr. Coordenador passa para o debate da recomendação do colegiado de Culturas 453 

Afro-brasileiras. A Sra. Naiara Sampaio discorre sobre a participação da representação indígena nos 454 

espaços do Ministério da Cultura e a forma de como será divido os espaços para incluir 455 

manifestações culturais de matriz africana e a SEPPIR neste Conselho. O Sr. Flávio Silva concorda 456 
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com as colocações da Sra. Naiara e acrescenta que a recomendação precisa de um debate mais 457 

profundo. O Sr. Marcos Olender discorre que há vários setores que ainda não são representados no 458 

Conselho e que as Culturas Afro-brasileiras devem ser representadas e se debater a criação de 459 

colegiado específico. Após posições dos Conselheiros o Sr. Bernardo Machado passa a Presidência 460 

para a Sra. Magali Moura no intuito de se manifestar sobre a recomendação e destaca que sugeriu 461 

ao Sr. Arthur Maroja que fizesse uma estratégia semelhante ao que os pontos de cultura estão 462 

fazendo, que ao invés de optar por representações próprias, estão se articulando para ter a presença 463 

em todos os colegiados. Os Conselheiros seguem na linha de um debate mais apurado da questão e 464 

o Sr. Arthur realiza a defesa da sua recomendação destacando que entende que isso tem que virar 465 

uma política ampla e congregar, juntar mais e fazer que toda essa diversidade esteja presente em 466 

todas as políticas, atendendo a todo cidadão brasileiro, seja ele um indígena, que é um cidadão, 467 

como de matriz afro-brasileira ou da cultura eurocentra, ou afro-cêntrica ou que seja. Enfatiza que é 468 

importante discutir mais profundamente, talvez dentro dos próprios colegiados fazer essa 469 

mobilização, o IPHAN também trabalha bastante na questão dos registros dos patrimônios 470 

imateriais, que é toda na sua maioria de matriz afro-brasileira. Em seguida a Sra. Magali Moura 471 

coloca em votação que teve o resultado de 10 votos favoráveis: 2 votos contrários e 8 abstenções e 472 

retorna a Presidência para o Sr. Bernardo Machado. O Sr. Bernardo Machado realiza a leitura de um 473 

requerimento da representante da FUNARTE que se inclua na Ata: “Prezado Secretário a respeito 474 

dos questionamentos feitos no primeiro dia da 19ª reunião do CNPC sobre a Escola Nacional de 475 

Circo sobre a responsabilidade da Funarte, a direção do Centro de Artes Cênicas da Funarte 476 

esclarece que a escola passei equipamentos de segurança funcionando, com manutenção em dia. 477 

Dispõe de equipamentos de aula necessários às atividades práticas, como Tatames, colchões e 478 

revestimento do picadeiro, além de ter biblioteca e salas de aula equipadas. A escola, que passou 479 

por reforma e foi reinaugurada em dezembro de 2012, está sendo dirigida pelo Professor Carlos 480 

Eugênio Leite. Também está em curso o processo de licitação para a contratação de serviço de 481 

compra de alimentos e preparo de alimentação por nutricionistas e cozinheiras para os alunos. No 482 

momento a alimentação dos alunos é feita dentro da própria escola com fornecimento de gêneros 483 

alimentícios por empresa contratada pela Funarte. A Funarte terá o prazer em receber todos 484 

aqueles que quiserem ter a oportunidade de conhecer as instalações e funcionamento da Escola 485 

Nacional de Circo.” O Sr. Flávio Silva se compromete após a leitura de trazer também um 486 

manifesto assinado pelos alunos da escola Nacional do Circo sobre este debate e a Sra. Magali 487 
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Moura solicita que tendo em vista essa discussão afro-brasileira sobre a criação da banca aqui, se já 488 

poderia encaminhar também por correlação a questão indígena, para que não seja necessário fazer o 489 

novo documento, uma nova votação, considerando que os temas são pertinentes. O Sr. Bernardo 490 

Machado explana que as recomendações que chegaram ficarão para a próxima reunião e a Sra. 491 

Magali Moura apresenta a do teatro: “Recomendo ao Ministério da Cultura e à Funarte mediante o 492 

lançamento do edital artes cênicas da rua 2013 que atende de modo específico as áreas de teatro, 493 

dança e circo.” A Recomendação é aprovada. ENCERRAMENTO: O Sr. Bernardo Machado 494 

agradece a todos os Conselheiros pela participação, discorrendo que foi uma reunião muito 495 

produtiva. Agradece também a Secretaria da mesa e todo o pessoal da Coordenação, a Sra. Magali 496 

Moura que ajudou na condução. Agradecer a presença da Secretária Márcia e do Secretário 497 

Américo, que fizeram as honras do Ministério da Cultura durante os dois dias. E encerra a XIX 498 

Reunião do Conselho Nacional de Políticas Culturais dos dias trinta e trinta e um de julho de dois 499 

mil e treze. 500 
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