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Ministério da Cultura
.

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
C U LT U R A L

MOÇÃO No- 43, DE 15 DE JULHO DE 2011

Manifesta apoio aos "mascarados", tradi-
cionais integrantes da Festa do Divino Es-
pírito Santo de Pirenópolis, Goiás.

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 Extraordinária, realizada nos dias 14 e 15 de julho de 2011,
conforme Processo Administrativo No- 01400.026115/2011-45, resol-
ve:

Art. 1º Aprovar moção de Apoio aos tradicionais "Mas-
carados" da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, mani-
festando aqui sua solidariedade a esses foliões e suas famílias, cha-
mando à responsabilidade o poder público municipal, estadual e fe-
deral para que se comprometam efetivamente com a garantia da
realização e continuidade desta Festa em toda sua plenitude, as-
segurando o pleno exercício da cidadania cultural de nossa população,
com total respeito à diversidade e ancestralidade do povo goiano e
brasileiro.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 44, DE 15 DE JULHO DE 2011

Manifesta apoio à Recomendação do Co-
legiado Setorial de Circo ao Conselho Es-
tadual de Cultura de Santa Catarina para
que seja criada representação do setor no
plenário daquele Conselho.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º do

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 V do art. 4º
e 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 Extraordinária, realizada nos
dias 14 e 15 de julho de 2011, conforme Processo Administrativo No-

01400.026115/2011-45, resolve:
Art. 1º Aprovar moção de apoio à recomendação do Co-

legiado de Setorial de Circo, de 1º de junho de 2011, na qual o
colegiado recomenda ao Conselho Estadual de Cultura do Estado de
Santa Catarina a criação de um assento naquele conselho para mem-
bro representante do setor cultural circo.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 45, DE 15 DE JULHO DE 2011

Manifesta apoio a demanda do Colegiado
Setorial de Circo de que os conselhos es-
taduais e municipais de cultura incluam em
suas respectivas composições representação
para o setor de circo.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º do

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 V do art. 4º
e 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 de-
liberação contida na Ata da Sessão Extraordinária, realizada nos dias
14 e 15 de julho de 2011, conforme Processo Administrativo No-

01400.026115/2011-45, resolve:
Art. 1º Aprovar moção de apoio à Recomendação No- 2 do

Colegiado de Setorial de Circo, de 1º de junho de 2011, na qual o
colegiado recomenda aos conselhos estaduais e municipais de cultura
a inclusão do circo em sua composição.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 46, DE 15 DE JULHO DE 2011

Manifesta apoio à Moção No- 1 do Cole-
giado Setorial de Circo que expressa a
preocupação daquele Colegiado com a des-
caracterização da Praça Benjamim de Oli-
veira, na cidade do Rio de Janeiro.

O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL -
CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 7º do

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 V do art. 4º
e 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 de-
liberação contida na Ata da Sessão Extraordinária, realizada nos dias
14 e 15 de julho de 2011, conforme Processo Administrativo No-

01400.026115/2011-45, resolve:
Art. 1º Aprovar moção de apoio à Moção No- 1 do Colegiado

de Setorial de Circo, de 1º de junho de 2011, na qual o colegiado
expressa a sua preocupação com a descaracterização da Praça Ben-
jamim de Oliveira, na cidade do Rio de Janeiro, que impossibilitará a
utilização daquele espaço para a instalação de equipamentos circen-
ses.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 50, DE 15 DE JULHO DE 2011

Manifesta pesar pelo falecimento de Abdias
Nascimento.

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 Extraordinária, realizada nos dias 14 e 15 de julho de 2011,
conforme Processo Administrativo No- 01400.026115/2011-45, resol-
ve:

Art. 1º Aprovar moção de pesar pelo falecimento de Abdias
Nascimento, ator, diretor, dramaturgo e militante da luta contra a
discriminação racial e pela valorização da cultura negra.

Art. 2ª Manifestar à família e aos amigos de Abdias Nas-
cimento, o profundo pesar deste Conselho e o reconhecimento de sua
contribuição para a valorização das artes e da cultura negra.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 51, DE 15 DE JULHO DE 2011

Manifesta pesar pelo falecimento de Rai-
mundo Nonato das Neves.

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 Extraordinária, realizada nos dias 14 e 15 de julho de 2011,
conforme Processo Administrativo No- 01400.026115/2011-45, resol-
ve:

Art. 1º Aprovar moção de pesar pelo falecimento de Rai-
mundo Nonato das Neves, - Tata Raimundo Kasutemi - Griô, li-
derança do Terreiro São Jorge Filhos da Goméia em Lauro de Freitas,
no estado da Bahia.

Art. 2ª Manifestar à família e aos amigos de Raimundo
Nonato das Neves, o profundo pesar deste Conselho e o reconhe-
cimento de sua contribuição para a valorização das artes e da cultura
negra.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 52, DE 15 DE JULHO DE 2011

Aplauso à Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania da Câmara dos De-
putados pela aprovação do PL 2.123/2007,
que reconhece a profissão de vaqueiro em
todo território nacional.

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 Extraordinária, realizada nos dias 14 e 15 de julho de 2011,
conforme Processo Administrativo No- 01400.026115/2011-45, resol-
ve:

Art. 1º Aprovar moção, dirigida ao Senado Federal, de apoio
ao PL 2.123/2007, que reconhece a profissão de vaqueiros em todo
território nacional, proporcionando ao profissional o acesso aos be-
nefícios sociais a que tem direito.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 53, DE 15 DE JULHO DE 2011

Manifesta apoio ao PL 2.123/2007, que re-
conhece a profissão de vaqueiro em todo
território nacional.

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 Extraordinária, realizada nos dias 14 e 15 de julho de 2011,
conforme Processo Administrativo No- 01400.026115/2011-45, resol-
ve:

Art. 1º Aprovar moção de aplauso à Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados pela
aprovação em seu plenário, por unanimidade, do PL No- 2.123/2007,
que reconhece a profissão de vaqueiro em todo o território nacio-
nal.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 54, DE 15 DE JULHO DE 2011

Aplauso à Comissão Nacional de Folclore
pela iniciativa de realização do XV Con-
gresso Brasileiro de Folclore.

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 Extraordinária, realizada nos dias 14 e 15 de julho de 2011,
conforme Processo Administrativo No- 01400.026115/2011-45, resol-
ve:

Art. 1º Aprovar moção de aplauso à Comissão Nacional de
Folclore pela iniciativa de realização do XV Congresso Brasileiro de
Folclore, realizado no período de 11 a 15 de julho de 2011, em São
José dos Campos, Estado de São Paulo, evento voltado para a re-
flexão, estudo e debate sobre as tradições culturais populares bra-
sileiras, contribuindo de forma significativa para o reconhecimento de
várias facetas do viver do povo brasileiro, assim como para o es-
tímulo de pesquisas na área do folclore que contemplem as mais
diversas tendências, para o estudo contemporâneo e o reconhecimento
da dinâmica das atividades do universo das culturas populares tra-
dicionais em uma sociedade em constante transformação.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral

MOÇÃO No- 55, DE 15 DE JULHO DE 2011

Aplauso ao Governo do Estado do Rio
Grande do Sul e à sua Secretaria de Estado
da Cultura pela iniciativa da criação do Co-
legiado Setorial das Culturas Populares em
âmbito estadual.

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 Extraordinária, realizada nos dias 14 e 15 de julho de 2011,
conforme Processo Administrativo No- 01400.026115/2011-45, resol-
ve:

Art. 1º Aprovar moção de aplauso ao Governo do Estado do
Rio Grande do Sul e à sua Secretaria de Estado de Cultura pela
iniciativa da criação do Colegiado Setorial das Culturas Populares,
em âmbito estadual, instância que busca garantir a participação efe-
tiva da sociedade nos processos de formulação, execução e acom-
panhamento das políticas públicas para as culturas populares tra-
dicionais no Rio Grande do Sul, cumprindo assim uma das deli-
berações emanadas da Conferência Cultura Para o Rio Grande Cres-
cer, e contribuindo para a construção e consolidação dos princípios do
Sistema Nacional de Cultura em seu território.

JOÃO ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO
Secretário-Geral
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