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Aos nono e décimo dias do mês de Julho do ano de dois mil e treze, as 9h30m, 

no Setor Comercial Sul, Edifício Parque Da Cidade – Corporate, Ala B, 12º 

Andar, Auditório, Brasília, DF, O Senhor, Bernardo Novais Da mata 

Machado, Diretor Do Sistema Nacional De Cultura Da SEC, Deu início aos 

trabalhos, onde estiveram presentes: O Senhor, Fabiano Carneiro Da Silva, 

Ministério Da Cultura – FUNARTE; A senhora, Marila Annibelle Vellozo, 

Área De Formação – MinC; O Senhor, Antonio Gilberto Porto Ferreira, 

Ministério Da Cultura – Funarte; O Senhor, Rafael Pereira De oliveira,  

Coordenador Geral Do Plano Nacional De Cultura; O Senhor Evaristo 

Neves, Coordenador De Monitoramento Da Informação; Ana Beatriz M. 

Mattar, Colegiado Setorial De Dança; A Senhora, Denise Acquarone De Sá; 

O Senhor, Sacha Eduardo Witkowski Ribeiro Melo, Colegiado Setorial De 

Dança; A senhora, Silva Jacqueline Moura De Oliveira, Colegiado Setorial 

De Dança; O Senhor, Marcos André Durand Pereira, Colegiado Setorial De 

Dança; A Senhora, Ana Claudia Pinto Da Costa, Colegiado Setorial De 

Dança; O Senhor, Marcelo Sena De Oliveira, Colegiado setorial De Dança; 

A Senhora, Meire Maria Monteiro Dos Reis, Colegiado Setorial De Dança; 

O Senhor, Rui Moreira Dos Santos, Colegiado Setorial De Dança; O 

Senhor, Hipólito De Sousa Lucena, Colegiado Setorial De Dança; O Senhor, 

Leonardo Da Conceição Serra, Colegiado Setorial De Dança; A Senhora, 

Lucilene Santos De Almeida, Colegiado Setorial De Dança; Em seguida 

destacou a todos do prazer de estar à frente daquele encontro, bem como 

informou da impossibilidade de o Senhor, Marcelo Pedroso estar presente por, o 

mesmo ter sido convocado para uma reunião de emergência no Tribunal De 

Contas Da União. Informou também que seria o Senhor Fabiano, que estaria 

fazendo a mediação entre os diálogos, informou também da alteração no 

calendário de reuniões, por conta da suspensão de contrato com a companhia 

aérea que prestava serviços ao MinC, informando que a questão do calendário 



seria rediscutida nos dias 30 e 31 de Julho, na Plenária Do CNPC, que é quem 

aprova esse calendário. Também informou da nova proposta de calendário, onde 

já estavam previsto as duas Reuniões Ordinárias do Conselho, de Alguns 

Colegiados, bem como as quatro Reuniões Ordinárias do Plenário Do Conselho, 

disse também da proposta de uma terceira Reunião, no dia vinte e cinco de 

Novembro, um dia antes do inicio da 3ª Conferência Nacional De Cultura, 

dizendo que havia sido aprovado na Plenária Do Conselho, o Regimento Interno 

da 3ª Conferencia, informando também que todos os titulares dos Colegiados 

serão nesta 3ª Conferencia Nacional De Cultura, Delegados Natos. Destacando a 

importância da participação e unificação dos Colegiados. Informou que na 

impossibilidade de todos estarem um dia antes da Conferencia em Brasília para 

um encontro presencial, teriam como proposta, um encontro virtual, onde todos 

participariam cada um em sua base, lembrou a todos que: Tal proposta deveria 

ficar bem amarrada para não prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos. 

Informou que gostaria de fazer um comentário “Político”, em relação ao 

momento pelo qual o País esta passando, e a importância de uma reunião como 

essa em um momento tão delicado da sociedade. Disse que a seu ver, são tres os 

grandes sinais que culminaram na situação atual que o País esta passando: Um 

deles estaria diretamente vinculado a este momento em que o Colegiado estava 

vivendo ate ali, um segundo sinal seria um vácuo, uma crise da Democracia 

Representativa, precisando a mesma ser revista, por não atender aos anseios da 

população e um terceiro sinal diz respeito ao fato de que queremos participar 

mais. Disse que se as instituições, são insuficientes para absorver nossas 

vontades de participação, temos então que aprofundar esse outro mecanismo na 

Democracia Brasileira, que é a Democracia Participativa, lembrando a todos os 

presentes da importância daquele encontro, por os membros ali presentes 

representarem Instâncias de participação política também. Disse também do 

empenho para que problemas, como os ocorridos no Fórum realizado em 

Dezembro de 2012, não voltem a acontecer, dado a robustez do evento. 



Informou que a pauta principal de todos os Colegiados se baseava, no 

Planejamento, por acreditar que essa é função principal para os Colegiados, bem 

como a colaboração de cada Colegiado com a formulação de políticas para o 

Ministério Da Cultura, por todos estarem em um espaço para formulação de 

políticas. Informou que a idéia, é que os Colegiados que já tem seus Planos 

feitos revisem e façam atualizações, a luz do Plano Nacional De Cultura, 

podendo contar com o apoio da Secretaria De Política Cultural, que apresentaria 

uma proposta metodológica para revisão do Plano Setorial De Dança. O senhor, 

Fabiano Carneiro Da Silva, Ministério Da Cultura – Funarte, agradeceu a 

presença de todos os presentes, bem como seu prazer em estar ali fazendo a 

mediação dos trabalhos do primeiro encontro, do novo Colegiado De Dança, 

sendo muito significativo aquele momento. Destacou o empenho, dedicação e 

articulação do Colegiado, ressaltando que ambos já são conhecidos de velhos 

tempos. Disse também que esta nova fase estava servindo para consolidar as 

demandas levantadas anteriormente. Perguntou se todos estavam satisfeito com 

os conteúdos propostos na pauta, salientando a importância de contemplar as 

questões relativas a Funarte para a área da Dança, que vem sendo elaboradas 

para o ano de 2013. Pediu a compreensão de todos, pela ausência do senhor, 

Antonio Gilberto por o mesmo se encontrar junto ao Colegiado de Teatro, 

orientando alguns trabalhos. Fez exposição a todos de um artigo de capa do 2º 

Caderno do jornal “O Globo”, onde podia-se ler: “A Força Da Dança”, onde 

constavam relatos das ações realizadas por estes grupos de Dança, bem como 

dizia da Dança no Brasil; A Senhora, Marila Annibelle Vellozo, Área De 

Formação – MinC, Agradeceu a presença de todos, ressaltou o fato de o 

Colegiado estar tendo seu 1º encontro no 2º semestre, já quase iniciando um 

outro, mas acreditando que os debates que o grupo vem tendo aliado a outros 

mecanismos, elas com certeza darão o respaldo necessário ao trabalho a ser 

desenvolvido pelo Colegiado De Dança, bem como mais coesão na revisão do 

Plano. Enalteceu a fala do Senhor Bernardo, quando o mesmo fez referencia aos 



fatos ocorridos na sociedade atual, dizendo que estas reações são gradações 

muito mais amplas, sendo frações muito mais expandidas de atuações que a 

gente vem tendo à muitos anos. Destacou também que em 2009, o Colegiado De 

Dança já havia concluído o Plano e entregado para o Ministério Da Cultura, e 

que talvez em razão disso hajam demandas exigentes para com esse Colegiado. 

Destacou a busca por mais potencia nós Municípios e Estados,e de como o 

Colegiado poderia tem ajudado nesse sentido, não só para as suas próprias 

construções, mas também para as construções dos outros Colegiados. Disse 

também que apesar de todas as dificuldades, por conta de descontinuidades em 

alguns processos, continua acreditando nas construções por serem elas benéficas 

para um Brasil menos ausente. Disse da sua preocupação quanto ao 

encaminhamento das Artes, a potencialização da estrutura das Artes no país, 

junto e dentro de outros órgãos Colegiados. A Senhora, Silvia Jacqueline 

Moura De Oliveira, Colegiado Setorial De Dança, Cumprimentou a todos, 

disse de seu prazer em estar ali, porem com alguns descontentamentos. Disse 

que o Senhor, Bernardo, fala de Planejamento, porém o Colegiado já realiza esta 

atividade há três anos sem efetivar os mesmos, alertando para o fato de que se 

deve sair desse Planejamento e sim colocar o Planejamento que já foi feito em 

ação, por a mesma não ter mais cara para alguma coisa por que as coisas não 

saem do lugar. Falou também do esforço que todos os membros fazem para 

poder estar ali, deixando seus afazeres em suas bases para estarem ali, e quando 

ali estavam os mesmos não viam progressos. Lembrou ao Senhor Bernardo, 

representante do Senhor, Secretario Marcelo Pedroso, que como as coisas 

estavam caminhando logo não se terá quem queira estar em representações 

como estas, dado a baixa freqüência de pessoas no dia da eleição. Lembrou que 

a falta de continuidade nos processos atrapalha muito, sobretudo nesse entrave 

entre o que se planeja e o que se discute, entre o que se pensa e entre o que de 

fato ta efetivado e realizado. Mostrou-se descontente pela ausência do MinC na 

Região Nordeste, qual a mesma representa, demonstrando desejo de não mais 



ocupar a função de representante a Região Nordeste, visto também que sua 

função não é reconhecida nos Municípios e nos Estados, tendo a mesma 

solicitado ao MinC apoio para que este reconhecimento aconteça, para que os 

membros do Colegiado tenham seus valores reconhecidos. Lembrou também 

que é importante estar ali, mesmo com todas as dificuldades, mas que estaria 

mais feliz se a relação fosse outra; A Senhora, Meire Maria Monteiro Dos 

Reis, Colegiado Setorial De Dança, Cumprimentou a todos os presentes e 

deixou claro seu prazer em estar revendo os companheiros, concordou com a 

Senhora, Silvia, bem como acha que é do MinC que deve partir uma forma de 

reconhecimento e fortalecimento de vossas pessoas como representantes do 

Colegiado junto aos Município e nos Estados. Falou da carência da mais nova 

Unidade Federativa, bem como a ausência do MinC no interior Do Estado do 

Tocantins. Disse da falta de comunicação que deixa muitas pessoas excluídas de 

algumas ações, prejudicando sua atuação junto a sua base, disse o quanto o 

pessoal da Dança é organizado, porem por conta da falta de organização de 

algumas instancias o trabalho fica prejudicado. Também elogiou o bom trabalho 

que o Fabiano faz junto ao colegiado através da Funarte; A senhora, Ana 

Beatriz M. Mattar, Colegiado Setorial De Dança, Falou de sua alegria em 

estar participando, porem descontente com o rumo de algumas coisas tais como 

a falta de capacitação e orientação para que algumas pessoas do interior da 

Região Sul qual ela é representante, possam fazer seus Planos Setoriais, pois as 

pessoas nestes lugares estão sem amparo, precisando de ajuda, visto que quando 

aparece alguém este alguém, só fica nas capitais onde menos se precisa de ajuda. 

Disse também que tem sido ela a ajudar em muitas questões, por já ter pedido 

apoio e ajuda e não ter recebido retorno algum. Disse também que a troca de 

Gestores é um fato agravante que atrapalha e muito o andamento dos trabalhos, 

dando descontinuidade nos processos; A Senhora, Lucilene Santos De 

Almeida, Colegiado Setorial De Dança, Disse do valor das ações realizadas 

pelo Ministério Da Cultura, porém acha que os Artistas deveriam estar mais 



presentes no desenvolvimento dessas ações, percebendo uma grande falta de 

comunicação, deixando parecer que tudo é desarticulado; O Senhor, Rui 

Moreira Dos Santos, Colegiado Setorial de Dança, Disse da dificuldade de se 

fazer representar em seu Estado, e disse também ter expectativas quanto ao fato 

de não saber como o Colegiado Nacional De Políticas Culturais ira fazer a 

conexão entre as instâncias. Disse também que não se sente incomodado por as 

pessoas não saberem o que algumas instancias trabalham, por que cada lugar 

tem sua efervescência, e ta buscando uma forma de se colocar, sendo tudo para 

somar e convergir; O Senhor, Marcos Andre Durand, Colegiado Setorial De 

Dança,  Disse da alegria de reencontrar os colegas, porem demonstrou 

descontentamento quanto a colaboração do MinC na Região Norte, por ser uma 

Região vasta de difícil acesso à alguns Municípios, tendo a falta de comunicação 

como aliada na maior parte do tempo. Disse também que o fato de só estarem 

planejando e não partirem para a ação atrapalha, desencanta. Também apóia a 

idéia de que um credenciamento ajudaria bastante junto as instituições Estaduais 

e Municipais, e que só uma publicação no Diário Oficial Da União não 

resolveria o problema, por ninguém andar com Diário Oficial na mão o tempo 

todo, bem como a falta de habito de leitura do mesmo; O Senhor, Sacha 

Eduardo witkowski Ribeiro Melo, Colegiado Setorial De Dança, Disse estar 

alegre em estar ali, entendia as dificuldades que seus colegas passavam, mas 

entende que algumas ações devem ser articuladas pela Sociedade Civil sem 

intervenção do Poder Público, possibilitando maiores ganhos a sociedade; O 

Senhor, Bernardo Novais Da Mata Machado, Diretor Do Sistema Nacional 

De Cultura Da SAE, Disse que a proposta agora seria a junção dos dois 

Colegiados para que o Rafael e o Evaristo viessem fazer a exposição das 

metodologias de apoio a revisão do Plano Setorial de Dança, acatou todas as 

falas, e disse que comentaria rapidamente algumas questões pontuadas pelos 

participante e sairia para uma reunião, visto que já estava atrasado, por a reunião 

ter tido seu inicio as 10:30, e pessoas já estavam cobrando a sua presença. Ele 



disse perceber que o Colegiado De Dança é muito aguerrido, e que reconhecia a 

luta de cada componente e valorizava isso, não podendo sair sem comentar os 

assuntos expostos ali, lembrando que seriam dois dias de reunião. Disse também 

da elaboração de um Relatório Executivo que todos deveriam assinar, pois a Ata 

demoraria alguns dias para ser confeccionada. Apoiou as falas de membros que 

tomam iniciativas sem esperar pelo Poder Público para o desenvolvimento de 

algumas ações, e também reconheceu as faltas de apoio do MinC em alguns 

setores da sociedade. Disse também que o MinC esta articulando com a UFBA, 

a capacitação de pessoas que residem nos interiores através de EAD, podendo 

assim capacitar um número maior de pessoas, com a qualidade devida. 

Ressaltou ainda a importância da colaboração dos membros do Colegiado para 

com o MinC bem como a colaboração do MinC com o Colegiado De Dança;  Os 

membros dos Colegiado de Dança e Teatro se juntaram e assistiram juntos à 

exposição das metodologias feitas pelo Rafael e pelo Evaristo tendo se separado 

ao final para que cada grupo realizasse suas atividades; O Senhor, Antonio 

Gilberto Porto Ferreira, Ministério Da Cultura –Funarte, Cumprimentou a 

todos pedindo desculpas pelo atraso dizendo que isso se recupera. Disse que o 

motivo de não ter chegado antes, foi por estar com o Colegiado De Teatro, 

ressaltando que passaria as próximas horas com o Colegiado De Dança; O 

Senhor, Evaristo Neves, Coordenador De Monitoramento Da Informação 

Cultural, Disse da sua alegria em estar contribuindo com o Colegiado De 

Dança, e que exporia ali mecanismos de como cada membro poderia se utilizar 

da Plataforma que havia sido criada para ajudar e facilitar na divulgação e 

captação de informações para a sociedade, bem como para o MinC. Disse que o 

projeto era de 2004, porem só agora ele estava ganhando seu lado sistema 

mesmo. Disse ainda que a proposta não era um guia de Cultura, e sim um 

determinado modelo de dados e informações que pudessem ser de fato 

escalabilizados no tempo, que tenham indicadores básicos muito bem feitos. 

Alertou também para o fato de que todas as informações contidas nesta 



Plataforma devem ser verídicas pois o seu informante teria como ser rastreado, 

visto que para o acesso é usado um CPF ou um CNPJ; 

Logo a exposição do Evaristo foram feitos alguns questionamentos a cerca do 

uso da Plataforma bem como seriam as parcerias para levar este conhecimento 

às bases; O Senhor Evaristo Neves, Coordenador De Monitoramento da 

Informação Cultural, Disse que só iria aos Municípios e estados caso caso a 

articulação fosse local, que o MinC não iria por conta própria, por as 

expectativas não terem sido correspondidas nas vezes que o MinC se articulou 

para divulgar este novo sistema. Disse também que este Sistema é 

fundamentalmente nacional; O Senhor, Marcos Andre Durand Pereira, 

Colegiado Setorial de Dança, Questionou sobre o Custo Amazônico, bem 

como esta questão esta sendo tratada nos Editais pela Funart, frisou também 

como é bom quando a Funart marca presença na Região, sendo esta ação motivo 

de comunhão da Sociedade Civil; O Senhor Rui Moreira Dos Santos, Colegiado 

Setorial De Dança, Disse querer saber como fica a Funarte ante esse processo de 

transição e o movimento dos Colegiados, sendo quais os planos da Funarte?; A 

Senhora, Marila Annibelle Vellozo, Área De Formação – MinC,  Articulou 

junto  aos membros do Colegiado De Dança, a cobrança ao Senhor Fabiano a 

ausência Do Secretario Marcelo Pedroso, que em nenhum momento esteve 

presente causando em alguns  membros a sensação de descaso, visto que todos 

se esforçaram para estar ali. Também organizou as ações para elaboração das 

atividades naquela tarde, bem como ir adiantando a execução do Relatório 

Executivo; Alguns membros do Colegiado se queixaram de que não estavam 

obtendo feet beck de algumas mensagem que os mesmos enviaram a um 

endereço de e-mail  que teve como moderadora a Denise Parra, esta situação 

levou o Senhor, Sacha a se propor em entrar em contato com a mesma na 

intenção de ajudar na solução do problema, porem esta atitude do mesmo não foi 

aceita por alguns membros que acharam que ele estava se impondo como novo 

moderador, causando calor nas discussões; A Senhora Silvia Jacqueline 



Moura De Oliveira, interviu chamando a todos que retomassem os trabalhos 

visto que já era avançado o horário e muitos viajariam em breve; O Senhor, 

Marcelo Sena Oliveira, Colegiado Setorial De Dança, Disse ter uma proposta 

que poderia ficar bem para todo o grupo. Propôs que visto que a escolha do 

moderador estava criando atrito entre alguns membros  e nem todos sabiam lidar 

com as ferramentas tecnológicas, mas todos estavam reféns dela para 

continuarem a se comunicar, o mesmo se propôs a realizar este trabalho, visto 

que ele tinha habilidade para isso por experiências anteriores. Disse que não 

seria problema para ele o Sacha se encarregaria de conseguir a senha com A 

Denise e passaria para ele, que faria o restante do trabalho colocando o grupo 

em conexão uns com os outros. O Senhor Rui Moreira Dos Santos fez melhor, 

pediu ao Senhor Marcelo se não haveria a possibilidade de ele se encarregar de 

todo o processo, o mesmo respondeu que por ele não haveria problema, que ele 

faria com gosto. Ante isto todos aprovaram a idéia, pois resolveu-se assim um 

problema que estava atingindo a todos e causando uma situação de conflito entre 

os membros. Esta situação foi louvada por todos que aplaudiram muito; A 

Senhora, Marila Annibelle Vellozo, Área De Formação – MinC, Quero 

agradecer a todos pelas vossas participações e colaborações, e dizer que foi 

muito bom termos passado este dois dias juntos, dando a reunião por encerrada.    


