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Considerando a vasta diversidade e representatividade das
artes e da cultura no Brasil e as contínuas possibilidades de par-
ticipação dos brasileiros em certames culturais internacionais;

Considerando que o mercado e a pesquisa de artes e cultura
no exterior enfatizam a produção cultural brasileira moderna e con-
temporânea;

Considerando a necessidade de construir representações na-
cionais em certames internacionais que dêem conta da diversidade e
das peculiaridades que identificam a produção cultural no Brasil;

Considerando que o Ministério da Cultura tem sido o órgão
responsável por coordenar, organizar e promover a representação bra-
sileira em inúmeros certames internacionais, no Brasil e fora dele;

Considerando que os artistas e agentes de cultura não contam
com apoio governamental pré-definido para representar o país em
certames culturais internacionais, tal como verbas de apoio para trans-
porte de obras, passagens, estadia e honorários para produção iné-
dita;

Considerando que em raras situações a representação bra-
sileira em certames culturais internacionais conta com o apoio go-
vernamental para a agilização das exportações temporárias das obras
e objetos que acompanham a produção cultural que compõe tal re-
presentação;

Considerando a importância dos Colegiados Setoriais e do
Plenário do Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC, como
instâncias legítimas para a mediação dos diálogos com a sociedade
civil, em processos coordenados e motivados pelo Ministério da Cul-
tura; e

Considerando o compromisso do Ministério da Cultura para
com a transparência de suas ações e a execução das mesmas, pautadas
nas deliberações das conferências, pré-conferências, Plano Nacional
de Cultura e planos setoriais;

Recomenda ao Ministério da Cultura a criação imediata de
comissões de discussão de representações nacionais em certames cul-
turais internacionais. Tais comissões, formadas e coordenadas pelo
Ministério da Cultura, por meio de suas instituições vinculadas afins,
deverão ter caráter permanente, convocadas com antecedência que
permita viabilizar discussões e proposições de apoio, e deverão ser
compostas por membros do Plenário do CNPC (representantes dos
Colegiados Setoriais ou dos setores da sociedade civil), representantes
de órgãos governamentais e representantes dos diferentes segmentos
da área em questão (artistas, curadores, produtores, críticos, diretores
de instituições e outros).

Neste sentido, o CNPC solicita também o encaminhamento
desta Recomendação ao Ministério das Relações Exteriores e à Se-
cretaria Geral da Presidência da República, para que tais procedi-
mentos sejam adotados nos certames culturais internacionais em que
esses órgãos tenham participação direta ou indireta.

CHARLES NARLOCH
Conselheiro

RECOMENDAÇÃO No- 23, DE 6 DE MAIO DE 2011

Recomenda ao Ministério da Cultura e suas
vinculadas que garantam em suas diretrizes
e operacionalizações a distinção das áreas
de Circo, Dança e Teatro.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, reunido em Sessão Extraordinária, nos dias 4, 5 e 6 de maio

de 2011, e no uso das competências que lhe são conferidas pelo
Decreto No- 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto No-

6.973/2009, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria No- 28, de 19 de março de 2010, e:

Considerando que o circo, a dança e o teatro são áreas
distintas com especificidades próprias e profissionais aptos a definir
seus próprios destinos e parâmetros;

Considerando que a Classificação Brasileira de Ocupações -
CBO do Ministério do Trabalho e Emprego, instituída pela Portaria

No- 397, de 9 de outubro de 2002, reconhece e estabelece códigos
distintos para o Circo, a Dança e o Teatro; e

Considerando a Moção No- 25 do CNPC, de 23 de junho de
2010, que apóia a Recomendação No- 01/2005 da Câmara Setorial de
Dança, a qual aconselha a todas as instâncias públicas ou privadas,
em todas as esferas da Federação, que evitem o uso da nomenclatura
Artes Cênicas como expressão generalizadora de áreas distintas como
Teatro, Dança, Circo e Ópera;

Recomenda ao Ministério da Cultura e às suas entidades
vinculadas que garantam em suas diretrizes e operacionalizações a
distinção das áreas de Circo, Dança e Teatro.

ROSA COIMBRA
Conselheira

RECOMENDAÇÃO No- 25, DE 6 DE MAIO DE 2011

Recomenda ao Ministério da Cultura que
empreenda esforços junto ao Congresso
Nacional no sentido de assegurar a deno-
minação de Fundos Setoriais de Circo,
Dança e Teatro no PL No- 6.722 de 2010,
que institui o Programa Nacional de Fo-
mento e Incentivo à Cultura - Procultura.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, reunido em Sessão Extraordinária, nos dias 4, 5 e 6 de maio

de 2011, e no uso das competências que lhe são conferidas pelo
Decreto No- 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto No-

6.973/2009, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria No- 28, de 19 de março de 2010, e:

Considerando que o circo, a dança e o teatro são áreas
profissionais distintas, com diretrizes e metas próprias;

Considerando que a Classificação Brasileira de Ocupações -
CBO do Ministério do Trabalho e Emprego, instituída pela Portaria

No- 397, de 9 de outubro de 2002, reconhece e estabelece códigos
distintos para o Circo, a Dança e o Teatro;

Considerando que o Circo, a Dança e o Teatro são repre-
sentações de manifestações típicas da cultura tradicional brasileira,
tesouros de nossa cultura transmitidos de forma espontânea há ge-
rações;

Considerando que as artes performáticas e as artes visuais
pertencem, comprovadamente, a categorias artísticas distintas;

Considerando que a terminologia Artes Cênicas aborda a
área de espetáculo como um todo e não atende às especificidades de
cada uma de suas manifestações; e

Considerando que foi pactuado entre o estado e a sociedade
civil por meio dos Colegiados Setoriais a garantia da denominação de
Fundos Setoriais de Circo, Dança e Teatro no PL No- 6.722 de 2010,
que institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura -
Procultura;

Recomenda que o Ministério da Cultura empreenda esforços
junto ao Congresso Nacional no sentido de assegurar a denominação
de Fundos Setoriais de Circo, Dança e Teatro no PL No- 6.722 de
2010, que institui o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à
Cultura - Procultura.

ROSA COIMBRA
Conselheira

MOÇÃO No- 37, DE 6 DE ABRIL DE 2011

Moção de aplauso à Equipe da Coorde-
nação do Conselho Nacional de Política
Cultural - CNPC.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, reunido em Sessão Ordinária, nos dias 5 e 6 de abril de 2011,

e no uso das competências que lhe são conferidas pelo Decreto No-

5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto No- 6.973/2009,
tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, aprovado pela
Portaria No- 28, de 19 de março de 2010, aprova Moção de Aplauso
à Equipe da Coordenação do Conselho Nacional de Política Cultural
- CNPC, pela responsabilidade e disponibilidade que sempre de-
monstraram no uso de suas competências.

ROSA COIMBRA
Conselheira

MOÇÃO No- 38, DE 6 DE ABRIL DE 2011

Moção de apoio à reivindicação de isono-
mia de direitos ao microempreendedor in-
dividual e ao micro e pequeno empresário
da área cultural nos editais públicos de ar-
tes visuais, do Ministério da Cultura.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, reunido em Sessão Ordinária, nos dias 5 e 6 de abril de 2011,

e no uso das competências que lhe são conferidas pelo Decreto No-

5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto No- 6.973/2009,
tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, aprovado pela
Portaria No- 28, de 19 de março de 2010, reencaminha a Moção
aprovada na Sessão Ordinária de 7 e 8 de dezembro de 2010.

Considerando que, diferentemente de outras áreas artísticas -
cujos editais públicos prevêem a concorrência entre pessoas físicas e

pessoas jurídicas "com" e "sem fins lucrativos" - nos editais orien-
tados para as artes visuais há o impedimento de participação a pes-
soas jurídicas "com fins lucrativos";

Considerando que esse impedimento reflete uma distorção de
percepção do meio das artes visuais por parte do Estado, pois incide
num desestímulo à base produtiva desse setor, formada por artistas,
pesquisadores e produtores independentes, pequenos arranjos pro-
dutivos e outras formas associativas, muitos dos quais regularizados
como pessoa jurídica "com fins lucrativos", nas figuras do "microem-
preendedor individual" e "micro e pequeno empresário do setor cul-
tural";

Considerando que esse desestímulo é um contra-senso em
relação a outras intenções do próprio Estado, as quais buscam opor-
tunizar, estimular e regularizar melhores condições de estruturação
social aos trabalhadores autônomos e seus sistemas produtivos, con-
forme as recentes ações governamentais de incentivo à adesão dos
trabalhadores informais ao MEI (Microempreendedor Individual);

Considerando, ainda, a necessária "igualdade de condições a
todos os concorrentes", conforme o previsto no art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, e sua regulamentação, a Lei No- 8.666, de 21 de
Junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;

Considerando que a Portaria No 29 do Ministério da Cultura,
de 21 de maio de 2009, em seu art. 3º, prevê editais de seleção
pública para concessão de prêmios a iniciativas culturais que des-
tinam-se ao reconhecimento e estímulo de ações culturais realizadas
ou em andamento, promovidas por pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado, "com ou sem finalidade lucrativa"; e

Considerando, ainda, que essa matéria foi devidamente iden-
tificada na minuta do Plano Setorial de Artes Visuais, finalizado dia 29
de novembro de 2010, que reconhece o direito de participação de pes-
soas físicas e trata da necessidade de garantir o direito à participação de
pessoas jurídicas de diferentes naturezas, abarcando tanto as sem fins
lucrativos quanto as pequenas e micro empresas e microempreendedores

individuais (MEI), com finalidades culturais, nos editais propostos para
o setor, assim como em outros mecanismos de fomento e incentivo pro-
movidos pelo Ministério da Cultura, favorecendo uma isonomia das ar-
tes visuais em relação às demais áreas da cultura, no que incide de co-
mum entre elas, mesmo relevando-se as singularidades de cada meio;

Aprova a Moção de Apoio à reivindicação de isonomia,
apresentada pelo Colegiado Setorial de Artes Visuais, instância le-
gítima de representação das artes visuais na constituição deste Con-
selho.

Neste sentido, solicita o encaminhamento urgente desta Mo-
ção ao Secretário de Incentivo e Fomento à Cultura, Henilton Me-
nezes, para que o órgão leve em consideração o exposto em seus
próximos editais de artes visuais.

CHARLES NARLOCH
Conselheiro

MOÇÃO No- 39, DE 6 DE ABRIL DE 2011

Moção de apoio à solicitação do Colegiado
Setorial de Circo de previsão de espaços
para montagem de lonas e outros equipa-
mentos de espetáculos itinerantes nas pra-
ças do PAC.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, reunido em Sessão Ordinária, nos dias 5 e 6 de abril de 2011,

e no uso das competências que lhe são conferidas pelo Decreto No-

5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto No- 6.973/2009,
tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, aprovado pela
Portaria No- 28, de 19 de março de 2010:

Considerando que o Circo é atividade artística tradicional-
mente itinerante e que depende de espaços para a montagem de suas
lonas;

Considerando que, com a especulação imobiliária e a de-
sorganização da ocupação do espaço urbano, a cada dia se torna mais
difícil encontrar locais para a realização de espetáculos circenses e
também dos espetáculos de teatro, dança e música nas ruas;

Considerando que as praças do Programa de Aceleração do
Crescimento não prevêem o espaço necessário para a montagem de
lonas e equipamentos circenses;

Aprova Moção de Apoio à solicitação do Colegiado Setorial
de Circo, que pede a previsão de espaços para montagem de lonas e
outros equipamentos de espetáculos itinerantes nas praças do Programa
de Aceleração do Crescimento, e solicita ao Comitê Gestor do PAC que
considere as especificidades dos espetáculos circenses e também dos
espetáculos de teatro e dança de rua nos projetos das Praças do PAC.

MARIA ALICE VIVEIROS DE CASTRO
Conselheira

MOÇÃO No- 40, DE 6 DE ABRIL DE 2011

Moção de aplauso pela realização do Con-
gresso Brasileiro de Teatro, bem como por
suas deliberações, contidas na Carta de
Osasco.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, reunido em Sessão Ordinária, nos dias 5 e 6 de abril de 2011, e no uso
das competências que lhe são conferidas pelo Decreto No- 5.520, de 24 de agosto
de 2005, alterado pelo Decreto No- 6.973/2009, tendo em vista o disposto em seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria No- 28, de 19 de março de 2010:

Considerando a relevância dos temas relativos aos objetivos
e a representatividade alcançada com a participação de profissionais
do teatro nacional de 20 estados e do Distrito Federal durante a
realização do Congresso Brasileiro de Teatro, realizado nos dias 26 e
27 de março de 2011, em Osasco-SP;

Aprova Moção de Aplauso à Carta de Osasco, produto das
deliberações do Congresso Nacional de Teatro, cujo conteúdo segue
anexo.

ROSA COIMBRA
Conselheira

MOÇÃO No- 42, DE 6 DE MAIO DE 2011

Moção de apoio à plena realização e con-
tinuidade da Festa da Lavadeira na Praia do
Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Estado
de Pernambuco.

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 Sessão Ordinária, realizada nos dias 20 e 21 de setembro de 2011,
conforme Processo Administrativo No- 01400.XXXXX/2011-XX, re-
solve:

Art. 1º Aprova esta Moção de Apoio à plena realização e continuidade
da Festa da Lavadeira, na Praia do Paiva, Cabo de Santo Agostinho, Estado de
Pernambuco, manifestando aqui sua irrestrita solidariedade às entidades e gru-
pos culturais organizadores e protagonistas dessa importante festa popular, as-
segurando o pleno exercício da cidadania cultural de nossa população, com total
respeito à diversidade e à ancestralidade do povo pernambucano e brasileiro

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral
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