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MINISTÉRIO DA CULTURA 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC 

ATA 

 

 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO SETORIAL DE DANÇA, DO 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

CULTURAL, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 

DE MAIO DE 2011. 

 

 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e onze, às dez horas nesta 1 

cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, nas dependências do Hotel 2 

Sonesta, no Setor Hoteleiro Norte - Quadra 05 Bloco B - Sala Samba, situado 3 

nesta capital, sob a presidência da Sra. Maria Helena Signorelli 4 

(Coordenadora-Geral do CNPC) e do Sr. Fabiano Lima (Assessor 5 

MinC/CNPC), na presença dos (as) Conselheiros (as): Sra. Ana Cláudia 6 

Costa (Formação), Sra. Berenice Fuhro Souto Cruzeiro (Criação), Sra. 7 

Denise Vendrami Parra (Criação), Sra. Fabiano Carneiro da Silva 8 

(FUNARTE), Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos (Formação), Sra. Marise 9 

Gomes Siqueira (Produção), Sra. Marta César (Região Sul), Sr. Meire 10 

Maria Monteiro Reis (Região Norte), Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra 11 

(Região Centro-Oeste), Sr. Sasha Eduardo Witkowski Ribeiro de Mello 12 

(Produção), Sra. Sílvia Jacqueline Moura de Oliveira (Criação), Sra. 13 

Solange Borelli dos Santos (Região Sudeste), e da Sra. Valéria Maria 14 

Chaves de Figueiredo (Formação): Teve início a 6ª Reunião Ordinária do 15 
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Colegiado Setorial de Dança, destinada a apreciar a pauta a seguir. Pauta do 16 

dia 19 de Maio de 2011: Item I – Abertura da Sessão; Item II – Fala da 17 

Fundação Nacional das Artes – Funarte; Item III – Fala do representante do 18 

Colegiado no Plenário do CNPC sobre os trabalhos e encaminhamentos; 19 

Item IV – Abertura da palavra aos membros do Colegiado para debate; Item 20 

V – Apresentação Funarte: Plano e Programas de Trabalho; e Item VI - 21 

Abertura da palavra aos membros do Colegiado para debate (Inversão de 22 

Pauta para o dia 20/05). Pauta do dia 20 de Maio de 2011: Item VII – 23 

Encaminhamentos das prioridades listadas na carta à Ministra; Item VIII - 24 

Apresentação: “Implementação do Plano Nacional de Cultura” (Inversão de 25 

Pauta para o dia 19/05); e Item IX - Encaminhamentos, informes e breves 26 

comunicações. Item I – Abertura: A Sra. Maria Helena Signorelli 27 

(Coordenadora-Geral do CNPC) declarou aberta a 6ª Reunião do Colegiado 28 

Setorial de Dança; se apresentou, informou que estava assumindo a 29 

Coordenação-Geral do Conselho Nacional de Política Cultural, e que mesmo 30 

ainda não formalizado no Diário Oficial, já havia assumido os trabalhos; 31 

relatou que o Secretário Roberto Peixe não estaria presente naquela manhã, 32 

pois ele foi convocado pela Ministra Anna de Holanda para uma reunião, 33 

mas que provavelmente estaria no dia seguinte pela manhã; explicou que a 34 

Coordenação continuaria sendo compartilhada com a entidade vinculada do 35 

Ministério da Cultura que estava diretamente relacionada à área do 36 

Colegiado, no caso da Dança, com a Funarte. Ela informou que o Conselho 37 

Nacional de Política Cultural aprovou em sua última reunião ordinária o 38 

calendário do Conselho e que este seria um calendário muito pesado, uma 39 

grande agenda; observou que como tiveram muito pouco tempo para os 40 

encaminhamentos da última reunião extraordinária, operacionalmente 41 

tiveram alguns problemas, e por isso os conselheiros não receberam a pauta 42 

com antecedência, pediu desculpas e ressaltou que a intenção era que 43 

tivessem dois dias bastante produtivos e contemplassem as demandas do 44 

Colegiado naquela reunião. Ela informou que o Sr. Fabiano Carneiro da 45 

Silva, que já participava do Colegiado, continuaria participando como titular 46 

da Funarte no Colegiado, fazendo uma coordenação compartilhada dos 47 
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trabalhos e que na parte da tarde contariam com a presença do Presidente 48 

da Funarte, o Sr. Antônio Grassi e ainda, no dia seguinte estaria presente 49 

durante todo o dia o Diretor de Artes Cênicas, o Sr. Antônio Gilberto. A Sra. 50 

Maria Helena Signorelli passou a palavra ao representante da Funarte 51 

para que ele fizesse sua explanação. Item II – Fala da Fundação Nacional 52 

das Artes – Funarte: O Sr. Fabiano Carneiro (Funarte) saudou todos os 53 

membros do Colegiado e disse que mais uma vez era um prazer estar na 54 

reunião. Ele informou que a Funarte queria muito retomar o trabalho árduo 55 

que foi feito por parte do Colegiado, em função da elaboração e da discussão 56 

que tiveram sobre o Plano Nacional de Dança, e que restabelecer esse 57 

trabalho era uma grande honra para a Fundação. Em cima disso, ele propôs 58 

que alterassem a ordem da pauta, que após o Item III, da fala da Sra. Rosa 59 

Coimbra, eles iniciassem o Item VIII, sobre o Relatório de Atividades 2005-60 

2010 da Câmara e do Colegiado Setorial de Dança, que seria o primeiro 61 

ponto de pauta do dia seguinte, mas ele considerou que seria de extrema 62 

importância que já discutissem naquele momento, para depois, em algum 63 

momento, colocar o que a Funarte pretende quanto às ações, os programas 64 

de trabalho e os planos. A Sra. Maria Helena Signorelli reiterou a sugestão 65 

do Sr. Fabiano Carneiro, e propôs que o Item V, sobre a apresentação da 66 

Funarte, fosse realocado para o dia seguinte, no lugar do Item VIII, já que o 67 

mesmo seria contemplado naquele dia. Ela colocou a proposta de inversão 68 

de pauta em votação, e por consenso, foi aprovada. Item III – Fala do 69 

representante do Colegiado no Plenário do CNPC sobre os trabalhos e 70 

encaminhamentos: A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região 71 

Centro-Oeste) deu as boas vindas à Maria Helena e desejou que ela se 72 

sentisse totalmente acolhida pelo Colegiado.  Relatou que o Colegiado 73 

Setorial de Dança tinha fama de ser competente, de cumprir rigorosamente 74 

os prazos desde a época das Câmaras, pois sempre foi o primeiro Colegiado 75 

a cumprir as solicitações tanto do Ministério quanto da Funarte, e que 76 

inclusive, eles foram o primeiro Colegiado a enviar o seu Plano, dentro dos 77 

prazos estabelecidos. Ela frisou que essa fama que tinham nada mais era do 78 

que o comprometimento e a responsabilidade que tinham por estar ali, 79 
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representando a dança do Brasil inteiro e que além de saberem doar, sabem 80 

contribuir, sabem cobrar e cobrar com responsabilidade; informou que o 81 

Colegiado mantém um grupo virtual e que tentam estar sempre 82 

alimentando todas as informações devidas e que após todas as reuniões do 83 

Conselho ela envia uma síntese, uma espécie de relatório tentando destacar 84 

tudo que for de interesse da área de dança para que todos do Colegiado 85 

tenham acesso ao que aconteceu; frisou que tendo em vista que aquela era a 86 

primeira reunião formal do Colegiado do ano, ela não se ateria a detalhes, 87 

mas chamaria atenção para alguns pontos que considerava ser necessário. 88 

Ela acrescentou que quando solicitaram a inclusão, através do 89 

requerimento, da reavaliação da discussão do relatório do Plano, foi 90 

exatamente porque detectaram algumas coisas; observou que se 91 

preocupava quando colocavam os assuntos de demanda da sociedade em 92 

horário menor para discussão na pauta, mas que via com bons olhos a 93 

sugestão da mesa de alteração da mesma; relatou que todas as vezes que 94 

faziam alguma recomendação ou moção, faziam porque acreditavam que 95 

poderiam ser instrumentos de políticas para os seus Estados e que a 96 

preocupava muito o período de tempo que levava para que elas fossem 97 

publicadas; frisou que havia solicitado na última reunião do Conselho que 98 

fosse feita a publicação da recomendação ao Conselho Nacional do Esporte, 99 

do Ministério do Esporte, pois se as recomendações levassem muito tempo 100 

para serem publicadas, perderiam o sentido e o seu poder de articulação 101 

política; sugeriu que as apresentações que fossem ser feitas ao Colegiado 102 

fossem mais objetivas e mais rápidas, para que assim pudessem dispor de 103 

mais tempo para discuti-las e debate-las de verdade; sugeriu também que a 104 

apresentação sobre a implementação do Plano Nacional de Cultura fosse 105 

colocada como último item da pauta ou até suprimida, observando que 106 

mesmo sendo um assunto importante, já será discutido nas oficinas; 107 

ressaltou que colocaria duas preocupações formalmente, que já havia 108 

colocado na reunião do Conselho Nacional de Política Cultural e nos 109 

relatórios enviados por ela ao Colegiado. Ela relatou que uma dessas 110 

preocupações era sobre o Conselho Nacional de Política Cultural ter saído 111 
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da Secretaria Executiva, pois a seu ver, isso resultava em uma perda política 112 

do Conselho; frisou que a outra preocupação era a questão dos Colegiados 113 

estarem vinculados às entidades vinculadas e que eles deveriam 114 

permanecer ligados ao Conselho Nacional de Política Cultural, inclusive 115 

conforme constava em regimento, dialogando com as áreas afins e não 116 

vinculados a elas; reiterou que mesmo não tendo nada firmado a esse 117 

respeito, ela continuava preocupada porque na primeira reunião do ano ela 118 

ouviu a própria Ministra Ana de Hollanda e o Antônio Grassi, presidente da 119 

Funarte, falaram sobre isso. Ela perguntou quais eram os encaminhamentos 120 

que as recomendações tinham depois de serem publicadas; relatou que 121 

tinham feito uma moção no ano passado, moção esta que virou instrumento 122 

para uma recomendação posteriormente, sobre as distinções das áreas e 123 

que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Cultural do Ministério 124 

da Cultura; reiterou que ela se preocupava ao ver que a própria instituição 125 

continuava em suas ações e deliberações, pelo menos formalmente, sem 126 

fazer essa distinção; frisou que deveriam ter um maior cuidado com as 127 

moções e recomendações, pois estas não eram coisas pequenas, mas sim 128 

coisas que realmente poderiam influenciar e/ou interferir em uma política 129 

mais a frente. Por fim, ela solicitou o apoio da Coordenação para terem 130 

respostas e retornos, e informou que quanto ao Plano Nacional de Dança, se 131 

precisassem, o Colegiado estava à disposição para vir a Brasília; reiterou 132 

que estavam atentos e dispostos a continuar trabalhando exaustivamente 133 

para qualquer mudança, mas gostariam de ser informados antes que elas 134 

ocorressem. A Sra. Maria Helena Signorelli agradeceu e relatou que a 135 

transferência do Conselho para a Secretaria de Articulação Institucional e 136 

dos Colegiados para suas entidades vinculadas, era uma preocupação de 137 

várias pessoas, pois essas já haviam se manifestado; frisou que 138 

especificamente quanto aos Colegiados, só saberiam o que aconteceria na 139 

prática, mas que a intenção era que as entidades afetas as áreas, 140 

assumissem cada vez mais que os Colegiados são os órgãos que 141 

compartilham as decisões das diretrizes de políticas culturais do setor; 142 

observou que existia essa proposta sim, mas que até isso ocorrer 143 
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formalmente os Colegiados continuariam da mesma forma, vinculados ao 144 

CNPC. Ela informou que a ideia era que a coordenação dos trabalhos 145 

pudesse ser exercida pelas vinculadas de cada área, nunca de forma isolada 146 

e com o CNPC sempre presente, afinal serão 19 colegiados no total, e 147 

precisam dar conta das reuniões, dos encaminhamentos e das respostas aos 148 

encaminhamentos. A Sra. Rosa Coimbra ressaltou que os colegiados eram o 149 

verdadeiro diálogo da sociedade com o Estado e que, por isso, seria 150 

imprescindível que todas as vezes que o Ministério ou suas vinculadas 151 

fizesse qualquer tipo de encontros, escutas, consultas públicas etc., que 152 

convidassem primeiro o representante daquela área no Conselho Nacional, 153 

para que ele informasse ao Colegiado; relatou que fizeram uma 154 

recomendação com essa solicitação e solicitando também que 155 

descentralizassem e não fizessem os encontros apenas no Rio de Janeiro, e 156 

que sempre convidassem o Colegiado afim; frisou qual era o diálogo que 157 

tinham e disse que isso eram atos que vinham acontecendo e que 158 

continuava acontecendo mesmo após a recomendação que foi aprovada. A 159 

Sra. Maria Helena Signorelli informou que compreendia a preocupação e 160 

reafirmou que essa aproximação entre CNPC e órgãos vinculados era uma 161 

decisão da Ministra e que cada vez mais acreditavam que essa aproximação 162 

das áreas afim com os seus colegiados, independentemente de a quem os 163 

eles estarão vinculados no regimento, ela na prática tinha que acontecer. O 164 

Sr. Fabiano Carneiro, da Funarte, relatou que uma preocupação da 165 

Coordenação de Dança na Fundação era colocar todas as ações e os editais 166 

separados por área e por verba própria, e não usar mais a nomenclatura 167 

artes cênicas, inclusive por base da moção que foi aprovada no ano passado. 168 

Ele ressaltou que os editais já estavam sendo elaborados e que já estavam 169 

tendo esse cuidado para o longo do ano, e depois ele esmiuçaria cada um 170 

deles. A Sra. Sílvia Moura, representante da área de Criação, perguntou se 171 

havia uma previsão das reuniões, um calendário base de todo o ano, para 172 

que se organizassem para evitar faltas, pois às vezes as convocações eram 173 

muito próximas da data, e a seu ver, muitas pessoas faltavam com essa 174 

justificativa porque não dava tempo para se organizarem em seus Estados; 175 
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indagou se teria a possibilidade da elaboração dessa agenda para que 176 

planejassem internamente suas ações, visando também sanar o problema 177 

dos conselheiros que tem a agenda complicada. A Sra. Maria Helena 178 

Signorelli respondeu que quando o CNPC aprovou a agenda de reuniões já 179 

aprovaram as próximas reuniões dos colegiados para setembro, e que 180 

poderiam apresentar as datas, mas ressaltou que poderia ocorrer alguma 181 

alteração caso fosse necessário, afinal as reuniões passaram a ter dois dias 182 

de trabalho; perguntou se os conselheiros teriam algum ponto de pauta a 183 

ser incluído e caso tivessem, deveriam fazê-lo naquele momento. A Sra. 184 

Lúcia Helena Alfredi de Matos sugeriu que discutissem os quatro tópicos - 185 

os editais, os fundos setoriais, o mapeamento da dança no Brasil e a relação 186 

da autonomia da dança enquanto área - que incluíram na carta enviada no 187 

início do ano à ministra da Cultura e ao CNPC, com alguns pontos de pauta 188 

da continuidade de atividades que estavam sendo desenvolvidas pelo 189 

colegiado, que foram dadas como ações prioritárias pela área e que essas 190 

questões, se possível, fossem pautassem naquele dia mesmo. A Sra. Rosa 191 

Coimbra reiterou a proposta de inclusão de pauta. A Sra. Maria Helena 192 

Signorelli incluiu a proposta como o novo Item VII- Encaminhamentos das 193 

prioridades listadas na carta à Ministra, renumerando os subsequentes. A 194 

Sra. Rosa Coimbra perguntou como estava a situação das recomendações, 195 

em especial a recomendação, mencionada anteriormente, do Conselho 196 

Nacional de Esportes. A Sra. Maria Helena Signorelli informou que 197 

verificaria e informaria ao Colegiado depois; repassou os itens de pauta, e 198 

na sequencia, colocou em votação a alteração da pauta proposta, sendo 199 

aprovada pelos conselheiros; informou que precisariam ainda aprovar a Ata 200 

da 5ª Reunião Ordinária, mesmo não constando como item da pauta. A Sra. 201 

Lúcia Helena Alfredi de Matos relatou que não haviam recebido a ata 202 

completa, somente uma minuta com tópicos, e observou que antes sempre 203 

recebiam a ata antes da reunião presencial para que ela fosse lida e caso 204 

houvesse alguma solicitação de mudança, fosse encaminhada ao Conselho 205 

com as devidas solicitações; disse que como receberam apenas a minuta, 206 

não tinham condições de aprovar o que não tiveram conhecimento do 207 
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conteúdo completo, e que seria mais prudente que pudessem ter acesso a 208 

ela para depois passarem para aprovação. A Sra. Maria Helena Signorelli 209 

informou que a ata estava disponibilizada na área restrita do Conselho 210 

Nacional de Política Cultural. A Sra. Rosa Coimbra sugeriu que não 211 

aprovassem naquele momento, que o Conselho enviasse a ata a todos os 212 

conselheiros por e-mail e como ela é extensa, retomariam a discussão na 213 

próxima reunião e aprovariam as duas atas, a da 5ª que ficaria pendente e a 214 

da 6ª Reunião, que estava ocorrendo. A sugestão então foi acatada pelo 215 

Colegiado e seguiram adiante com a pauta. Item IV – Abertura da palavra 216 

aos membros do Colegiado para debate: A Sra. Maria Helena Signorelli 217 

convidou o Colegiado para a exposição “O Brasil na Arte Popular”, no Museu 218 

Nacional do Conjunto Cultural da República, com o acervo do Museu Casa 219 

do Portal e informou que tinham alguns convites disponíveis para quem 220 

quisesse. Por sugestão dos próprios conselheiros, foi realizada uma breve 221 

apresentação por cada um deles, explanando sobre suas representações, 222 

suas experiências, seus anseios e suas perspectivas. O Sr. Fabiano Carneiro 223 

solicitou aos participantes do Colegiado que organizassem reuniões locais 224 

juntamente com os representantes do MinC, pois eles tem algumas 225 

representações em alguns diversos lugares, como, por exemplo, em 226 

Salvador, São Paulo, em Santa Catarina, em Juazeiro do Norte e outros; 227 

frisou que estava à disposição de participar dessas reuniões e sugeriu que 228 

os conselheiros, como membros do Colegiado, fomentassem essas reuniões 229 

nas regiões, principalmente com maior carência como a Região Norte e 230 

Centro-Oeste, para que desta forma soubessem quais eram as necessidades 231 

e carências de cada região. O Sr. Sasha Eduardo Witkowski Ribeiro de 232 

Mello, representante da área de produção, relatou sobre o atraso das 233 

passagens e que deveriam enviar com mais antecedência para que 234 

pudessem articular e se organizar melhor; ressaltou que deveriam agregar 235 

pessoas das diferentes áreas da dança em reuniões que acontecem pelo 236 

país, a fim de que elas passassem a conhecer melhor as ações da Funarte. A 237 

Sra. Solange Borelli, representante da Região Sudeste, acrescentou que a 238 

maioria das reuniões Portas Abertas ocorriam na Funarte, em São Paulo, e 239 
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isso tinha que ser um ponto destacado e valorizado. A Sra. Maria Helena 240 

Signorelli ressaltou que hiatos sempre ocorriam com as transições de 241 

mandato de Governo, que era difícil sim, mas sempre iria acontecer e que 242 

mesmo assim eles estavam em um momento privilegiado no que dizia 243 

respeito à participação na definição, nos rumos e na diminuição desses 244 

hiatos; frisou que era o momento da construção do Plano Nacional de 245 

Cultura, a partir dos planos setoriais e do Sistema Nacional de Cultura; 246 

observou que a atual gestão tinha como prioridade a implantação do 247 

Sistema Nacional de Cultura inclusive com a intenção de que esse hiato de 248 

transmissão de Governo diminuísse e também tivessem a garantia de que as 249 

políticas não venham a ser descontinuadas, até porque o Sistema prevê o 250 

acompanhamento, a avaliação e a participação por meio do Conselho e dos 251 

Colegiados. Ela relatou que o Plano Nacional de Cultura também era um 252 

instrumento para essas garantias e começariam a discutir as metas do 253 

Plano, porque tinham prazo para regulamentação, e em decorrência disso, a 254 

discussão das metas nacionais e setoriais também, a partir do Plano 255 

Nacional; reiterou que era importantíssimo que os Estados estivessem 256 

envolvidos nessa construção para que as coisas ficassem transparentes e 257 

claras e que como era uma construção, ela só acontecerá se os órgãos do 258 

Ministério fizerem o seu papel. A Sra. Rosa Coimbra relatou que a 259 

preocupação era de que nessa construção perdessem aquilo que já haviam 260 

construído, e que o interesse era que tivessem uma diretoria de Dança na 261 

Funarte, e não uma diretoria de Artes Cênicas; reiterou que eles não 262 

poderiam, como representes da sociedade, dormir no ponto e que os 263 

Colegiado tinham que continuar vinculados, até por conta regimental, ao 264 

Conselho Nacional de Políticas Culturais, como suporte das suas vinculadas 265 

e avançando nas suas vinculadas. A Sra. Maria Helena Signorelli registrou 266 

as colocações e naquele momento interrompeu a reunião para o almoço dos 267 

participantes sendo a mesma reiniciada às 14h15min. Os trabalhos foram 268 

retomados a partir da explanação do presidente da Funarte, Sr. Antônio 269 

Grassi. O Sr. Antônio Grassi cumprimentou a todos e disse que o Ministério 270 

da Cultura nos últimos anos avançou muito no sentido de dar novas vozes, 271 
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abrir outras perspectivas para as diversas regiões, para aquela produção 272 

cultural que não estava circunscrita aos produtores tradicionais, aos artistas 273 

tradicionais, ao balcão de negócio e também trouxe para eles, especialmente 274 

para a Funarte um grande desafio, de que forma também poderiam estar 275 

trabalhando a perspectiva de produção artística inserida nesse contexto; 276 

relatou que não estavam desatando e nem quebrando a continuidade em 277 

relação ao trabalho que já vinha sendo feito, mas que hoje viam os reflexos 278 

dessa continuidade em várias circunstâncias, em vários atos, onde em 279 

alguns momentos artistas, como Domingos de Oliveira, por exemplo, chegou 280 

a levantar a bandeira da criação de um Ministério das Artes, porque ele 281 

considerava que o Ministério da Cultura desenvolveu os seus saberes e as 282 

suas atividades culturais muito além da questão artística. Ele relatou que 283 

não chegava a esse radicalismo, mas que considerava muito importante que 284 

tratassem disso e trabalhassem no Ministério da Cultura com esse olhar e 285 

que falar de excelência do trabalho artístico não poderia ser uma 286 

condenação, tinha que ser algo importante; frisou que estavam trabalhando 287 

nisso e que os Colegiados Setoriais eram muito importantes nessa 288 

interlocução; informou que em relação à área da dança, na estrutura da 289 

Funarte, tinham a Coordenação da Dança no Centro de Artes Cênicas, 290 

dirigido pelo Antônio Gilberto, com uma estrutura ainda muito precária de 291 

funcionamento, e que todas as áreas precisavam ser mais robustas para que 292 

pudessem dar conta de tudo e reconheciam que precisavam ainda avançar 293 

muito e tentar fazer com que a Funarte ganhasse corpo suficiente para dar 294 

conta das tarefas. Ele relatou também que tiveram a oportunidade de 295 

conversar sobre isso em uma reunião no CNPC no que diz respeito à função 296 

da Funarte com relação às áreas de atuação e que conseguiram fazer uma 297 

reestruturação do Ministério, e que tentavam trabalhar na perspectiva de 298 

que a Funarte possa ter um papel importante nas políticas públicas; 299 

acrescentou que conseguirão ter os editais no segundo semestre; relembrou 300 

que na primeira reunião do ano do CNPC colocaram que na visão da Funarte 301 

seria muito importante que, por ela ser a área responsável, estivesse junto 302 

na coordenação dos Colegiados Setoriais, o que não os separaria, nem os 303 
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desvincularia do Conselho, pelo contrário; disse que a Funarte, tanto a 304 

coordenação de Dança, como a presidência da Funarte, continuava 305 

absolutamente aberta, atenta e ligada nas possibilidades de críticas vindas 306 

dos diálogos, afinal, essa era a única maneira de conduzirem o processo da 307 

Fundação Nacional das Artes dentro do Ministério da Cultura; frisou que 308 

queriam que esse diálogo fosse permanente, que as críticas seriam bem 309 

vindas, e que inclusive, já tinham várias autocríticas; comentou que criaram 310 

os prêmios de dramaturgia em todas as regiões do Brasil, com vários 311 

prêmios e várias categorias, e que a conclusão final foi que precisavam ter 312 

um olhar um pouco diferenciado para cada região; informou que 313 

perceberam que em alguns locais do Brasil era muito mais importante ter 314 

feito uma oficina de dramaturgia do que um prêmio e que essa avaliação foi 315 

feita por ele mesmo, pois considerou que erraram e deveriam repensar 316 

essas questões, principalmente com esse olhar diferenciado em um país tão 317 

gigantesco e diversificado; acrescentou que no próximo dia 1º estariam 318 

consolidando os Microprojetos Mais Cultura da Região Amazônica, os quais 319 

pagaram na semana passada, um total de 928 projetos que falam com todas 320 

as linguagens, e que como a dança estava presente em vários deles teria 321 

sido importante que o Colegiado estivesse estado presente. Ele também 322 

relatou que a área das edições poderia fazer uma reflexão mais profunda 323 

das áreas de atuações da Funarte e que seria preciosa a participação do 324 

Colegiado de Dança; reforçou que precisavam de algumas edições 325 

importantes na área da dança e que tinham que pensar no sentido teórico 326 

dos trabalhos que tem circulando por aí e que não são de conhecimento 327 

geral. A Sra. Rosa Coimbra pontuou que quem não conhecia as histórias e 328 

as especificidades da dança poderiam considerar que eram coisas 329 

insignificantes e pequenas, mas eles sabiam que eram pequenas coisas que 330 

poderiam mudar o caminho que vinha trilhando e se empenhando durante 331 

todo esse tempo; ressaltou que precisavam de um aperfeiçoamento e ela 332 

tinha consciência disso e que a participação dos Colegiados no Plano 333 

Nacional de Cultura era realmente fundamental, mas que não queriam só 334 

participar, mas sim contribuir e ver os resultados disso; relatou que estava 335 
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preocupada com a questão das vinculadas com suas áreas e que no fundo 336 

estavam falando da mesma coisa, e que os Colegiados estarem ligados ao 337 

CNPC e a suas áreas afins, e que a preocupação era que fossem assim, 338 

vinculados ao Conselho Nacional de Política Cultural e ligados às áreas afins; 339 

disse que ainda querem mudar a questão das artes cênicas, querem uma 340 

diretoria específica da área de dança e ainda, que querem ser ouvidos, 341 

querem ter a oportunidade e direito como representantes da Sociedade 342 

Civil, para expor o que precisarem; solicitou o apoio do Grassi como 343 

presidente da Funarte nesse compromisso e que ele os escutasse em 344 

qualquer situação em que tenha a área de dança. Ela também solicitou o 345 

apoio da Funarte em relação à antiga luta contra o Conselho de Educação 346 

Física, no Conselho Nacional de Esporte do Ministério dos Esportes, pois o 347 

Conselho Federal de Educação Física estava novamente tentando ingerir 348 

uma área que não era deles, no caso a dança, e ela inclusive apresentou uma 349 

recomendação no Conselho Nacional de Política Cultural e solicitava então o 350 

apoio da Funarte nessa batalha; solicitou ainda que a Funarte, como uma 351 

vinculada, fizesse também um documento oficial apoiando-os e 352 

reconhecendo as distinções da área de dança e dizendo que são da área 353 

artística e cultural, não da área de esportes. A Sra. Sílvia Moura relatou que 354 

tinham sim avançado no estreitamento das ações e do acompanhamento 355 

das ações do Ministério e da própria Funarte no que diz respeito à relação 356 

com os Estados e com os Municípios, mas que não tinham como fazer essa 357 

representação por dentro do Colegiado; observou que existe dificuldade de 358 

entender que o fazer artístico é diferenciado das questões de organização, e 359 

que, por exemplo, o Nordeste, não tinha como ter uma única pessoa 360 

representando a região, pois tinha nove estados; frisou que para quem é 361 

dessas regiões maiores, mais distantes dos eixos, sobretudo, de criação e 362 

produção, era muito complicado se pensar com uma pessoa representando; 363 

observou que assim a pessoa não conseguiria nem se articular dentro das 364 

regiões, e às vezes nem mesmo dentro do próprio Estado; frisou que no 365 

Ceará estão vivendo momentos muito distintos de avanços e retrocessos, 366 

estava tendo o primeiro Conselho de Cultura de Fortaleza e estava sendo 367 
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muito importante, mas ao mesmo tempo, não tinham um secretário de 368 

Cultura há meses, porque o mesmo entrou e saiu por uma questão política, 369 

para responder ao cargo de deputado; reiterou que para transformar uma 370 

ferramenta em uma política pública para Estados e Municípios precisavam 371 

consolidar as ações que vinham sendo pensadas e geridas até aqui, mas de 372 

uma forma mais efetiva e mais próxima de quem faz cultura de verdade, o 373 

tempo inteiro no país, independente do Governo existir para eles ou não. A 374 

Sra. Maria Helena Signorelli registou a presença do Diretor de Programas 375 

Integrados da Secretaria de Articulação Institucional, Sr. Bernardo da Mata 376 

Machado, representando o secretário João Roberto Peixe. A Sra. Lúcia 377 

Helena Alfredi de Matos pontuou algumas questões como a necessidade 378 

da realização do Encontro Setorial da Dança com a Ministra da Cultura e que 379 

preferencialmente não fosse, como sempre, no feito Sul ou Sudeste, para 380 

que pudessem ter esse encontro acontecendo em várias regiões e não em 381 

uma única região; frisou que tinham a preocupação de como estava sendo 382 

configurada a cadeia produtiva e que, dentro disso, apontaram como uma 383 

das prioridades a realização de um mapeamento feito por um instituto 384 

especializado de pesquisa para que tivessem um entendimento de como 385 

estava organizada a área da dança de uma forma mais efetiva. Por fim, ela 386 

ressaltou que um dos avanços que conseguiram no Procultura ainda quando 387 

o documento estava com a Deputada Alice Portugal foi a nomenclatura do 388 

Fundo Setorial de Circo, Dança e Teatro e que na divulgação que saiu em 389 

2010 estava novamente Fundo Setorial de Artes Cênicas; reforçou que para 390 

eles era preocupante, pois os avanços não estavam sendo garantidos e além 391 

disso, algumas questões da diretriz da Dança não estavam presentes nessa 392 

publicação. A Sra. Marise Siqueira reiterou alguns aspectos sobre a 393 

questão do mapeamento e sobre a possível vinculação do Colegiado à 394 

Funarte; frisou que tinham um trabalho de atuação direto com a Funarte, 395 

que o trabalho do Colegiado nunca foi descolado da Funarte, e que a ligação 396 

do Colegiado com a transversalidade da Secretaria de Articulação 397 

Institucional fortaleceu politicamente o Colegiado e essa articulação 398 

fortaleceu também a questão da arte como cultura, e para ela, também era 399 



14 

 

absolutamente importante a área das artes com a área de políticas das artes 400 

no seu padrão de excelência, para que as artes deixasse de ser vista apenas 401 

como uma política que estava sendo implementada; relatou que no Rio 402 

Grande do Sul tinham pouquíssimos Pontos de Cultura, e que para ela, essas 403 

interações artísticas dos Pontos de Cultura eram a grande sacada do mundo, 404 

uma coisa revolucionária; disse que sabia que era um programa da Funarte, 405 

mas era além de tudo, um programa de integração com um programa 406 

transversal do Ministério; ressaltou que se por um lado era bom os 407 

Colegiados estarem ligados à Funarte, por outro lado também não era tão 408 

bom porque iriam perder, talvez, a transversalidade com grandes políticas 409 

de consolidação da Cultura, e essa era a grande preocupação. A Sra. Solange 410 

Borelli perguntou em que pé estava o plano de reestruturação da Funarte, e 411 

perguntou também se a questão da Coordenação de Dança da Funarte já 412 

estava fechada ou ainda era uma questão a ser resolvida. A Sra. Marta 413 

César explanou sobre o encontro que fizeram no Sul e que nessa ocasião 414 

surgiu uma demanda do coletivo de juntar nessa regional alguém da 415 

Funarte porque precisavam ter um acompanhamento para os editais, e que 416 

precisavam mesmo de ajuda, eram muitos municípios, muitas pessoas, 417 

muito trabalho e muita desinformação. O Sr. Antônio Grassi ressaltou que 418 

se fosse de ater a cada item mencionado tomariam a pauta da reunião com 419 

assuntos sobre a Funarte e não sobre o Colegiado, mas que tentaria dar uma 420 

situada geral nas colocações; observou que, de certa maneira, alguns pontos 421 

que foram tocados diziam respeito à estrutura, e que vinham pensando em 422 

como poderiam otimizar as estruturas do Ministério para dar maior 423 

capilaridade para essa atuação e que uma das ideias que acabou virando 424 

brincadeira, era de pegar uma carona no IPHAN, pois o IPHAN tem 425 

Superintendências em todos os Estados; relatou que, de qualquer maneira, 426 

essa capilaridade só é alcançada com uma estrutura mínima de atuação, que 427 

pudessem ter políticas integradas do Ministério e as delegacias regionais do 428 

IPHAN, por exemplo, pudessem servir para eles estivessem presentes, por 429 

exemplo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, atendendo a 430 

Região Sul de uma maneira mais abrangente; observou que essa 431 
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multiplicação que tem que ter com os Municípios e com os Estados, e que 432 

precisavam saber compor que o Colegiado Setorial é o fórum dessas vozes 433 

do Estado, e ele é, ao mesmo tempo, insuficiente para reproduzir a 434 

imensidão das questões, não só dos Estados e Municípios, como do próprio 435 

setor; ressaltou que a história da Funarte era recheada de questões que 436 

traziam, dentro dela, traumas de infância, e que ela reivindicava ser adulta e 437 

ter voz nesse processo; considerou que a Funarte deveria ser, dentro da 438 

estrutura do Ministério, a Secretaria Nacional das Artes, e que se ela fosse 439 

vista assim, talvez muitas dessas desconfianças que as vezes apareciam nas 440 

nossas conversas, desapareceriam porque ela seria vista como algo inserido 441 

na administração direta do Ministério e fazendo parte do organograma; 442 

Informou que sobre a reestruturação ela foi encaminhada para a Casa Civil e 443 

tinham uma tarefa de tentar dar uma reestudada nela, mas que ele olhou 444 

muito superficialmente, porque ainda não teve tempo de se debruçar nessa 445 

questão, afinal tinham noventa dias que foi empossado; frisou que não 446 

conseguiria falar sobre tudo, mas que teriam ainda muito tempo para falar 447 

sobre todas essas questões e que o mapeamento era sim fundamental e na 448 

discussão sobre o Plano Nacional de Cultura seria um item que apareceria. A 449 

Sra. Rosa Coimbra informou que no Conselho Nacional de Política Cultural 450 

aprovaram uma recomendação sobre o mapeamento que publicada no 451 

Diário Oficial, Número 25, do dia 8 de dezembro de 2010 e reforçou a 452 

necessidade desse mapeamento. O Sr. Antônio Grassi se colocou à 453 

disposição de todos e se despediu. A Sra. Maria Helena Signorelli passou a 454 

palavra para o Sr. Bernardo Machado. O Sr. Bernardo Mata Machado se 455 

apresentou e relatou que queria frisar duas palavras, compartilhamento e 456 

efetividade, pois na Secretaria de Articulação Institucional eles entendiam o 457 

Conselho Nacional de Política Cultural como um espaço de 458 

compartilhamento da sociedade; relatou que considerava que havia ainda 459 

um déficit de efetividade no funcionamento do Conselho e que a Secretaria 460 

estava tentando demonstrar isso naqueles primeiros meses e a vontade 461 

também de superar o problema; observou que a prova disso era o fato do 462 

Conselho já ter se reunido uma vez extraordinariamente e duas vezes 463 
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ordinariamente, e que estavam tendo um esforço muito grande para reunir 464 

todos os Colegiados, constituíram todos os Grupos de Trabalho para os 465 

colegiados ainda não existentes, e estavam com uma agenda para todas as 466 

Comissões Temáticas do Conselho e para Grupos de Trabalho também 467 

temáticos; informou que pretendem dar todo o poder ao Conselho Nacional 468 

de Política Cultural; disse que em relação aos Colegiados a Secretaria tinha a 469 

proposta de compartilhamento da Coordenação, e que, uma das atribuições 470 

que a SAI estava colocando era a reestruturação do Sistema MinC, cumprir a 471 

função de articulação institucional para dentro do Ministério; frisou que a 472 

SAI pretende ser o apoio à Secretaria Executiva na articulação 473 

interministerial, e a articulação no Sistema MinC; reiterou que o Colegiado 474 

poderia ser um espaço de demandas para que pudessem ter rebatimento 475 

dentro dos outros Ministérios. Por fim, explicou que em suma a agenda era 476 

essa,, todo poder ao Conselho, mas compartilhamento a Coordenação dos 477 

Colegiados e o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura. A Sra. Rosa 478 

Coimbra parabenizou e ressaltou que desde o início sempre foi muito 479 

complicada a questão das pautas das reuniões, tanto do CNPC, quanto dos 480 

Colegiados; relatou que na reunião extraordinária, com exceção de dois 481 

itens, todo o restante da pauta foi demanda provocada pelos conselheiros 482 

da sociedade, isso provocou uma reunião extraordinária poderem sanar 483 

todas aquelas questões que estavam vindo há muito tempo; frisou que isso 484 

era muito importante para eles porque as demandas do Governo são 485 

sempre importantes, mas a sociedade precisa continuar garantida e desejou 486 

que pudessem sempre estar conseguindo partilhar a pauta, demandas da 487 

sociedade e demandas do Governo, com o devido equilíbrio. A Sra. Maria 488 

Helena Signorelli agradeceu a presença da Funarte e explicou sobre o 489 

restante da pauta que adentrariam naquele momento. Dando continuidade 490 

à pauta, passou para a palavra para o Sr. Américo Córdula, o Diretor de 491 

Políticas Culturais da SPC, do Ministério da Cultura. Item VIII – 492 

Apresentação: “Implementação do Plano Nacional de Cultura”: O Sr. 493 

Américo Córdula cumprimentou a todos, se apresentou e apresentou o Sr. 494 

Rafael Oliveira, Coordenador Geral da Diretoria de Monitoramento de 495 
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Políticas Culturais e que será também o coordenador no processo do Plano 496 

Nacional de Cultura; informou que nessa fase da transição na gestão Ana de 497 

Holanda, estavam passando por uma reestruturação, e que agora estavam 498 

focados nos desafios, e o grande desafio era o Plano Nacional de Cultura, 499 

que ele faria um histórico do que estavam desenvolvendo; apresentou a 500 

estrutura da Secretaria conforme as mudanças que tiveram e explicou a 501 

criação da nova Diretoria de Educação e Comunicação; informou que 502 

tinham uma câmara interministerial, MEC e MinC, com uma estrutura 503 

gigantesca, hierárquica e com muito mais orçamento do que a diretoria, que 504 

era a CNIC; frisou que sempre que se propõe a fazer política com outros 505 

ministérios tem que entrar com recurso e eles não tiveram essa 506 

preocupação, pois foi uma determinação da gestão Ana de Holanda, que 507 

trabalhassem com a educação; informou que a ideia era trabalhar com o 508 

ensino básico e fundamental dentro do programa Mais Educação e tinham aí 509 

grandes polêmicas com a questão da dança, da educação física, da capoeira, 510 

enfim; disse que gostariam também que a capoeira pudesse fazer parte 511 

desse processo, não só como um esporte ou entretenimento, mas com todo 512 

o aspecto cultural dela; ressaltou que irão criar mais dez colegiados, serão 513 

dezenove no total; informou também que já tiveram a assinatura do Termo 514 

de Parceria com o Instituto Via Pública, para desenvolvimento de ações de 515 

consolidação do Plano Nacional de Cultura e sua governança colaborativa; 516 

informou que farão até setembro a regulamentação da lei, primeiro o 517 

Comitê Executivo do Plano Nacional de Cultura, com representante do 518 

Congresso Nacional, do MINC, do CNPC, dos setores culturais e entes 519 

federados e também vão regulamentar a adesão dos estados e municípios; 520 

disse que estruturarão o apoio aos entes federados que aderiram ao PNC, 521 

para ação dos seus planos decenais, se precisarem, e estruturarão também a 522 

articulação com o Sistema Nacional de Cultura, através da Secretaria de 523 

Articulação Institucional e a definição dos processos de monitoramento, 524 

avaliação e revisão do Plano Nacional de Cultura. Ele informou que farão a 525 

elaboração do PPA 2012-2015, e a adequação do programa, dos objetivos e 526 

iniciativas do PPA ao Plano Nacional de Cultura; informou que optaram pela 527 
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definição de metas para os próximos quatro anos das ações do PPA e que 528 

isso terá que estar pronto até o próximo dia 02 de junho para enviarem ao 529 

CNPC validar; relatou sobre a fusão da SID com a SCC, e sobre a criação da 530 

Secretaria de Economia Criativa; informou que pela lógica, definidas as 531 

metas do Plano, irão trabalhar com a criação dos planos setoriais refletindo 532 

as metas do Plano Nacional e vão trabalhar nessas metas até dezembro de 533 

2011; disse que terão uma oficina de discussão das metas com o Sistema 534 

MinC em setembro de 2011 para submeter a primeira versão dessas metas 535 

e que o desenvolvimento da plataforma web de governança irá até fevereiro 536 

de 2012; relatou sobre a implementação do SNIC, o Sistema Nacional de 537 

Informações e Indicadores Culturais e informou que terão uma plataforma 538 

para capacitação de informações da rede de usuários, pessoas e instituições 539 

de cultura; ressaltou que precisam produzir uma metodologia de avaliação, 540 

acompanhamento e monitoramento dos Planos: Plano Nacional de Cultura e 541 

Planos Setoriais e Territoriais; informou que terão o prazo até setembro de 542 

2012 para isso e que tinham um calendário para mostrar a todos o que 543 

queriam deles; disse que propuseram para a Coordenação um calendário 544 

para que os Colegiados pudessem ajudar nesse processo, e que o CNPC criou 545 

um Grupo de Trabalho, de acompanhamento do PNC e do PPA, com cinco 546 

pessoas e que até o dia 27 de maio iriam elaborar a primeira versão da 547 

metodologia, e do dia 30 ao dia 1º teriam uma reunião do GT interno do 548 

MINC, com representantes das secretarias e das vinculadas. Ele informou 549 

que em agosto farão consultas aos delegados da II Conferência Nacional de 550 

Cultura, via plataforma digital e em setembro as oficinas de avaliação das 551 

metas, onde terão a Plenária para discussão e será uma oficina de 552 

consolidação, pois a validação será feita na sistematização final pelo 553 

Conselho; informou que esse cronograma estaria disponível e abriu as 554 

inscrições para debate. Neste momento, o Sr. Fabiano Carneiro assumiu a 555 

coordenação dos trabalhos e passou a palavra para a primeira inscrita, Sra. 556 

Lúcia Helena. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos relatou que estava 557 

incomodada com alguns pontos da apresentação feita, como membro desde 558 

as câmaras setoriais desde 2005; relatou que a primeira versão do Plano da 559 
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Dança foi entregue em 2009, o único colegiado na época que entregou 560 

dentro dos prazos estabelecidos; observou que no ano passado foi 561 

solicitado ao Colegiado algumas adequações que, novamente, ficaram 562 

praticamente oito meses perguntando como estava e em quinze dias 563 

pediram a devolução já reformulada, atendendo a uma modificação que saiu 564 

da Secretaria de Políticas Culturais; relatou que nesse ínterim, a palavra era 565 

incomodo mesmo ao pensar que irão passar mais dois anos para chegarem 566 

a definição do Plano Setorial da Dança. Ela frisou que se pensam num plano 567 

para dez anos, desde a primeira elaboração, em termos de Colegiado já 568 

tinham cinco anos com elementos de discussão e elaboração, portanto, a 569 

expectativa era de uma implementação; relatou que sua preocupação era de 570 

quanto tempo estariam no plano da elaboração, invés da implementação, e 571 

que precisavam urgentemente tornar efetivas as ações e as metas que já 572 

estavam no plano; disse que implantação se faz através da articulação do 573 

sistema, da cobrança de Estados e Municípios, e que enquanto isso não 574 

gerasse uma sinergia enquanto sistema, as coisas ficariam mais difíceis; 575 

questionou a lógica do PPA e indagou qual era a mudança dentro dessa 576 

lógica; reiterou a importância da criação da Diretoria de Educação e 577 

Comunicação, pois para eles que atuavam no campo artístico e educativo, 578 

ela era essencial; observou que quanto ao foco ser no ensino básico, 579 

precisavam avançar mais, e a universidade tinha um papel central nesse 580 

debate, e ressaltou que ela gostaria de participar desse diálogo com as 581 

secretarias municipais, quanto ao ensino da arte dentro das escolas; 582 

ressaltou que era importante a universidade não ser coloca à parte, pois 583 

tinham todo o interesse nessa integração e gostariam de colaborar. O Sr. 584 

Américo Córdula informou que estava entrando naquele momento na SPC, 585 

e que entendia as colocações da conselheira, e que o marco legal do Plano 586 

Nacional de Cultura foi feito no dia 02 de dezembro de 2010, então que ela 587 

tinha todo o direito de se aborrecer, mas frisou que o marco legal era lei 588 

agora; relatou que se tivessem feito o Plano antes, talvez seria outro 589 

processo, e que estavam em outro momento, que era um processo de 590 

construção da política pública da Funarte e isso estava dentro do Ministério 591 
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da Cultura e teria um rebatimento na Secretaria do Audiovisual; relatou que 592 

o momento era de muita reflexão, de mudança de cultura e que deveriam 593 

pensar nas mudanças políticas que o PPA passará, e que terão um programa 594 

no Ministério com objetivos e iniciativas, um conjunto de ações que vão 595 

compor o que precisam para ter rebatimento no PNC; frisou que o Plano 596 

Nacional de Cultura está construindo esse espaço, e melhorou muito na 597 

questão dos pareceres, e eles deverão trabalhar nessa nova lógica; observou 598 

que vão atender a tais objetivos, e isso permitirá que o Ministério não 599 

trabalhe mais em ilhas e que tenham uma visão holística do que o Ministério 600 

está trabalhando, e em todas as áreas; ressaltou que criaram coisas 601 

importantes, porém meio problemáticas, porque enquanto a educação tinha 602 

85 bilhões no seu orçamento, a cultura tinha seis milhões de reais; disse que 603 

estão pegando carona no programa Mais Educação, sugerindo professores 604 

de artes para as escolas; ressaltou que a Colômbia fez o seu Plano Nacional 605 

de Música, com 900 cidades, com uma escola de música em cada cidade, 606 

com música erudita e música tradicional, e colocaram quatro professores 607 

tocando dentro de uma orquestra, ensinando alunos a tocar instrumentos; 608 

exemplificou alguns programas brasileiros parecidos, com experiências 609 

semelhantes, mas ressaltou que não tem no Brasil uma política que atinja 610 

esse público em massa; observou que são enfrentamentos importantes que 611 

devem resolver, e acredita que com a nova diretoria possam melhorar e ter 612 

uma maior aproximação; informou que estarão colocando tudo isso no site 613 

que vão lançar para discutir nesses âmbitos. A Sra. Marise Siqueira relatou 614 

que estavam ficando com um acúmulo de discussões há seis anos e que 615 

cumpriram todos os prazos para o Plano Setorial e precisavam estar com 616 

mais subsídios para entender, ter uma garantia de não estar na publicação 617 

algo que não aprovaram no Colegiado; frisou que não tinham como 618 

modificar o que foi aprovado pela Plenária na Conferência, mas que foi 619 

modificada a redação na publicação; compartilhou que estava emocionada 620 

com a fala do Américo e que admirava essa aproximação da Cultura com a 621 

Educação; disse que os Colegiados das artes voltariam a fazer parte da 622 

Funarte, uma questão logística, de gestão, e compreendiam, mas que 623 
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estavam preocupados como trabalhariam daqui para frente; ressaltou que 624 

sobre a interlocução com outras áreas, que as artes precisavam ser 625 

valorizadas em outras áreas da Cultura; disse que estava sendo uma 626 

contradição de certa forma na implementação do Plano Nacional de Cultura, 627 

e indagou qual seria o papel do Colegiado, se havia certa contradição nas 628 

falas da Funarte e da Secretaria de Políticas Culturais. A Sra. Berê Fuhro 629 

Souto relatou que tinham que estimular as pessoas a serem mais sábias. A 630 

Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos acrescentou que há uma legislação, a 631 

Lei de Diretrizes e Bases, que existe acima de tudo, pois exige que se tenha 632 

uma licença para estar dentro das escolas; informou que fizeram duas 633 

políticas resultantes de uma reunião da UNESCO, para a cultura estar dentro 634 

da escola; frisou que tem no Brasil uma educação dividida em quatro horas 635 

por uma incapacidade de Governo, e que os países que tem carga-horária 636 

maior, além de terem a dança em seus currículos tem a inserção da dança 637 

também na cultura; frisou que a cultura tinha que estar na escola de 638 

diversas formas, chegando aos espaços das comunidades. A Sra. Marise 639 

Siqueira perguntou sobre o programa Mais Educação, se ele não seria feito 640 

porque não tinham no Brasil o número suficiente de licenciados em dança 641 

para o ensino nas escolas. A Sra. Maria Helena Signorelli atentou que 642 

tinham um tempo curto e sugeriu que abordassem essa discussão no dia 643 

seguinte, pois ainda tinham pauta a cumprir. A Sra. Rosa Coimbra observou 644 

que eles queriam aproveitar a presença do Sr. Américo e eram assuntos 645 

importantes e necessidades da área da dança.  O Sr. Américo respondeu 646 

que o papel do Colegiado era fazer o Plano Setorial e colaborar no Plano 647 

Nacional de Cultura com a transversalidade, e que a Funarte era a 648 

responsável vinculada para fazer a interlocução com o Colegiado; frisou que 649 

se fossem usar tudo o que estava no Plano Nacional de Cultura de dez anos, 650 

precisariam de um suporte muito maior; explicou que estavam usando no 651 

PPA as 32 ações feitas pelo Colegiado, por isso priorizaram estrutura, 652 

capacitação e os aspectos mais importantes; disse que o PPA dará um 653 

número e na divisão das metas dará outro número, e quem vai executar 654 

depois era um problema operacional do Ministério da Cultura, e não dos 655 
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Colegiados; frisou que o Colegiado deveria fiscalizar e que o cronograma de 656 

dez anos era elaborado em cima do que o Colegiado já havia deliberado. A 657 

Sra. Maria Helena Signorelli ressaltou que sobre a preocupação levantada 658 

relacionada ao Plano, agora eles tinham o marco de dezembro do ano 659 

passado, e que a partir desse marco seria institucionalizado o que havia sido 660 

definido; frisou que todas as áreas considerariam o Plano Setorial já 661 

construído. O Sr. Américo Córdula acrescentou que era um ano de 662 

planejamento, não tinham orçamento, que não era privilégio do Ministério 663 

da Cultura, que todos os Ministério estavam contingenciados; relatou que 664 

não esperariam todos os planos serem feitos, pois teriam planos que só 665 

ficariam prontos em 2014; frisou que executariam o que estava feito em 666 

2012, e que queriam que o pacto federativo tivesse uma capilaridade muito 667 

grande, e em 2013 estivessem mais avançados e articulados; ressaltou que 668 

muitos Estados fariam a Conferência esse ano e que sempre que surgia uma 669 

Conferência surgia também uma metodologia. A Sra. Solange Borelli 670 

relatou que tinha duas questões pontuais e que antes disso, registraria duas 671 

impressões; disse que uma coisa era para avançar, pegar um impulso, e que 672 

outra cosa seria você não pegar impulso nenhum para avançar, e que ela 673 

tinha essa impressão, um processo que era um recuo para um futuro 674 

avanço; frisou que já se desgastaram muito e que o Colegiado voltou ao seu 675 

campo de ação, e observou que tudo estava longe da realidade de quem 676 

realmente fazia a dança; observou que estavam consolidando, publicando e 677 

que tudo tinha uma distância que a estava incomodando, e estava 678 

preocupada com o distanciamento da categoria que estava observando; 679 

questionou que tipo de articulação estava sendo feito nos Estados e 680 

Municípios; questionou também sobre a base de dados com a integração 681 

dos espaços culturais, se tinha um aspecto qualitativo ou só geográfico e 682 

quantitativo, pois se fosse assim, poderia ter várias distorções. A Sra. Rosa 683 

Coimbra relatou que pegando o foco da Secretaria de Políticas Culturais por 684 

conta de tudo o que foi falado, que entendia a questão do cronograma, mas 685 

o que a preocupava era a questão do conteúdo; indagou o que poderiam 686 

fazer para que o conteúdo do Plano de Dança não fosse desperdiçado, 687 
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mesmo ele não estando pronto; perguntou em termos de Colegiado, o que 688 

poderiam fazer para contribuir e ter a garantia do Ministério que de a 689 

contribuição fosse respeitada, talvez, uma publicação específica do que 690 

realmente entregaram como contribuição; perguntou também, fora o Plano, 691 

se não poderiam fazer um cruzamento com as prioridades da II Conferência 692 

e as prioridades do Plano de Dança. O Sr. Américo Córdula respondeu que 693 

entendia o esforço realizado desde 2005 e que hoje estavam crescendo cada 694 

vez mais no processo participativo, e que a partir da criação do marco legal 695 

atenderiam a determinação do CNPC para criação de mais dez Colegiados; 696 

ressaltou que teriam 350 pessoas envolvidas na proposta participativa, 697 

pessoas dos Colegiados e do Conselho Nacional de Política Cultural, e teriam 698 

que lidar com isso; frisou que essa pressão era natural e que caberia a todos 699 

no futuro, respeitar o cronograma elaborado e estavam garantindo que não 700 

mudariam o Plano Setorial, e ainda, que a última versão da lei fosse a que 701 

todos tinham recebido e que estava disponível no site; frisou que vão ter 702 

sim correções, e que concertariam no meio desse caminho a ser percorrido; 703 

disse que o SNIIC responderia, teriam análises e o desafio seria elaborar 704 

esses indicadores; informou que a Secretária Cláudia Leitão ajudaria no 705 

reconhecimento da cadeia produtiva na Secretaria de Economia Criativa, e 706 

que o Sistema seria uma ferramenta de gestão e também uma ferramenta de 707 

transparência para a sociedade; relatou que querem realizar uma grande 708 

difusão de onde estaria sendo empregado e utilizado o dinheiro público; 709 

frisou que tudo estará disponibilizado de forma transparente e que 710 

poderiam chegar a resolver as necessidades do campo da dança, que tudo 711 

era um processo a ser trabalhado; sobre as Secretarias de Cultura, informou 712 

que já tiveram um primeiro encontro do Fórum de Gestores, e que o 713 

processo do Plano Nacional de Cultura seria feito na próxima reunião; frisou 714 

que em sua visão melhorou muito com a nova gestão, que tinham uma 715 

agenda intensa e informou alguns destinos que o secretário Mamberti 716 

estaria presente nas próximas semanas. O Sr. Rafael Oliveira, da Secretaria 717 

de Políticas Culturais, ressaltou que sobre a necessidade de uma satisfação 718 

aos representantes, que sintetizaria o que apresentaram naquela tarde; 719 
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deixou claro que em dezembro a lei que instituiu o Plano Nacional de 720 

Cultura trazia claro em um de seus incisos essa implementação dos setores 721 

de cultura; relatou que não alterarão conteúdo, mas sim quantificarão, 722 

qualificarão as estratégias que já foram cansativamente debatidas nos 723 

Colegiados; frisou que o Plano tinha que ter objetivo, meta e avaliação 724 

social, e estavam propondo uma metodologia que permitisse criar um 725 

sistema de monitoramento e avaliação, para melhorar, andar para frente e 726 

rapidamente; deixou claro que não há nenhuma intenção em mudança de 727 

conteúdo, e da lei nem pensar, até porque esta já foi aprovada. A Sra. 728 

Solange Borelli acrescentou que isso teria que se reverberar na sociedade, 729 

pois há um grande distanciamento na discussão, e que não conseguiam ter 730 

uma proximidade, gerando uma angústia no papel do Colegiado; frisou que 731 

queria acreditar que seriam subsidiados com alguém da dança na Secretaria 732 

de Economia Criativa. O Sr. Rafael Oliveira ressaltou que justamente esse 733 

momento de construção de metas era o momento da concretude do Plano e 734 

que o distanciamento mencionado, teria que se aproximar porque agora 735 

estavam falando do mais concreto, do efetivado. A Sra. Maria Helena 736 

Signorelli acresceu que sua preocupação era com a sensação de 737 

distanciamento que foi comentada; disse que o Ministério não iria parar o 738 

que estava fazendo para cuidar só do Plano Nacional de Cultura e do 739 

Sistema Nacional de Cultura, que o jogo iria continuar; frisou que o Plano 740 

existe e nada voltará atrás, era uma conquista, e exemplificou com o Plano 741 

Nacional de Literatura, Livro e Leitura; observou que todos os projetos do 742 

Livro e da Leitura foram criados com base nos eixos do Plano Nacional de 743 

Literatura, Livro e Leitura; relatou que o edital que foi lançado de 744 

programação de livrarias estava em um eixo do Plano e que deveriam se 745 

adequar e concretizar as ações na prática, que poderiam e deveriam se 746 

pautar no Plano de Dança. A Sra. Rosa Coimbra frisou que ali cobravam do 747 

Estado e não das pessoas sentadas à mesa; frisou que já pediram inúmeras 748 

vezes que o trabalho do Colegiado fosse respeitado, que gostariam de um 749 

retorno, exemplificou relatando sobre a publicação sobre a Câmara e o 750 

Colegiado Setorial, que estava errada, pois não condizia com a realidade. O 751 
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Sr. Américo Córdula ressaltou que a publicação foi da gestão passada e que 752 

eles deveriam olhar para frente, o que caberia a eles era corrigir este ano. O 753 

Sr. Fabiano Carneiro disse que a partir de agora querem colaborar nos 754 

indicativos da dança e se colocou à disposição na ação nesse sentido, em 755 

ações que dizem respeito à dança, propriamente ditas, do Ministério como 756 

um todo e das outras vinculadas também. O Sr. Américo Córdula ressaltou 757 

que esse exercício da transversalidade não era nada fácil, e que se não 758 

houvesse entendimento entre as áreas fins, não conseguiriam implementar 759 

o que estava composto no edital; encerrou sua participação e disse que era 760 

fundamental definirem como colocar na rua esse Plano, mas que contavam 761 

com o pacto federativo para ajudar nisso. Por fim, ele agradeceu a 762 

oportunidade e reafirmou a disponibilidade para todos. A Sra. Maria 763 

Helena Signorelli repassou a pauta do dia seguinte e perguntou se 764 

encerrariam naquele momento ou queriam pontuar mais alguma questão. A 765 

Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos relatou que tiveram contato com o 766 

Plano pronto na sexta-feira passada e que ao olhar o material viu que 767 

haviam algumas questões com relação à última versão que tinham entregue 768 

e debatido na reunião presencial do dia 30 de novembro de 2010; observou 769 

que uma comissão -  ela, a Marise e a Marília - ficou trabalhando online com 770 

todos os demais membros, depois fecharam e mandaram um arquivo com o 771 

Plano Nacional de Dança modificado, com eixos para a coordenação de 772 

dança; frisou que como não foram mais contatadas, entenderam que 773 

estavam devidamente atendendo o que foi solicitado, em 15 dias, e fizeram 774 

as modificações; relatou que fez uma breve checagem entre as ações e as 775 

diretrizes que tinham proposto e algumas encontrou com as modificações, 776 

mas outras não conseguiu encontrar; reiterou que precisavam fazer uma 777 

leitura mais atenta, verificando realmente na mudança textual se havia a 778 

mudança do nexo que eles queriam para a diretriz ou não. Ela também 779 

ressaltou que pensando na questão da memória, isso seria um material de 780 

consulta futuramente, sempre todo documento que se torna público, ele se 781 

torna material de consulta, e nesse sentido, sugeriu que cada representante 782 

que estava envolvido desde 2005 nos seus coletivos, verificasse se havia a 783 
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inclusão ou não dos documentos que encaminharam a Funarte e ao 784 

Ministério com todas as decisões dos fóruns regionais e que fosse 785 

disponibilizada depois uma versão em PDF no site, para que as pessoas 786 

tivessem acesso; arguiu mais algumas questões e por fim, frisou a 787 

importância do mapeamento, porque isso estaria fortalecendo a área da 788 

dança, enquanto área de conhecimento, articulando nacionalmente todos os 789 

cursos de dança e universidades com pesquisadores, realizando pesquisa 790 

nas capitais, e favoreceria também a certeza das indicações de todas as 791 

diretrizes presentes no Plano, a partir da efetivação de um mapeamento que 792 

estaria revelando os dados específicos, artísticos, econômicos e sociais da 793 

área. A Sra. Maria Helena Signorelli informou que o Fabiano Lima faria a 794 

Ticiana da Secretaria de Políticas Culturais para que esclarecessem isso, e 795 

que a partir desses esclarecimentos, identificariam de fato quais alterações 796 

que ocorreram e não deveriam ter ocorrido e o Colegiado encaminharia 797 

oficialmente que não concordava com o que estava definido para o CNPC, 798 

para voltarem a discutir, e resolver isso; acrescentou que se fosse 799 

necessário, fechariam na próxima reunião do Colegiado para que não se 800 

sentissem prejudicados. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos respondeu 801 

que não estavam prejudicados até mesmo porque 90% do conteúdo estava 802 

lá e reorganizado, muitos sem modificação nenhuma na redação, alguns 803 

com algumas reduções, e precisariam ver se a redução não afetou a 804 

proposta, mas a sua essência estava lá. A Sra. Marise Gomes Siqueira 805 

ressaltou que houve alteração de prazo, mudaram o que era curto prazo e 806 

colocaram médio prazo. A Sra. Rosa Coimbra preocupou-se com o fato do 807 

MinC e da Funarte não terem o que responder sobre esse mapeamento; 808 

disse que elas precisam chegar a algum lugar e se preocupava que tudo que 809 

definiam em reuniões eram ações formais que não chegavam as suas 810 

finalidades; indagou se teriam algum momento no dia seguinte para fazer 811 

uma recomendação ou resolução sobre a questão do PPA. A Sra. Marise 812 

Siqueira Gomes disse que o PPA do MinC levaria em consideração as cinco 813 

prioridades aprovadas na pré-conferência, só que essas não previam o 814 

orçamento e as cinco prioridades aprovadas por eles eram questões 815 
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políticas de consulta pública, questões macro, ou seja, para colocar em 816 

consulta pública o próprio Plano; ressaltou que tinham que coreografar a 817 

atuação deles e que o papel como sociedade civil era esse, era ajudar, 818 

contribuir, tencionar para afinar as cordas. A Sra. Rosa Coimbra sugeriu 819 

que fizessem formalmente um documento, resolução, recomendação ou 820 

outro, para encontrar uma forma de incluir no PPA e que deveriam garantir 821 

para o futuro. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos frisou que abriram 822 

mão de outras prioridades em detrimento daquelas, e que se elas não 823 

acontecessem e ocorressem outras, seria normal que as linguagens 824 

comparassem. O Sr. Fabiano Carneiro respondeu os apontamentos feitos e 825 

ressaltou que questão à questão do mapeamento de dança, ele especificou 826 

todas as ações que haviam sido aprovadas na gestão anterior e que a 827 

manutenção dos grupos e companhias, que era um montante muito grande, 828 

atingia diretamente a dança; reiterou que isso foi detalhado e, no momento 829 

da transição, foi passado para a Direção Executiva da Funarte, que é a 830 

mesma Diretoria da gestão do Mamberti, mas não tiveram nenhum tipo de 831 

retorno nesse sentido. A Sra. Maria Helena Signorelli relatou sobre o 832 

diálogo estreito entre a DGE e sobre a constituição do Grupo de Trabalho e 833 

do Fórum para elaboração do PPA. Ela ressaltou que o Colegiado poderia 834 

sim pautar e apontar considerando as prioridades do Plano Nacional de 835 

Cultura, as diretrizes e as 32 prioridades da Conferência Nacional de 836 

Cultura; observou que o PPA era para eles dizerem que queriam promover o 837 

acesso à cultura e a difusão das artes e que o responsável dentro do 838 

Ministério da Cultura para dizer isso, no caso deles, era a Funarte; informou 839 

que quanto à carta, tentariam saber qual o encaminhamento que teve e que 840 

no dia seguinte repassaria a informação. Não havendo naquele momento 841 

algo a ser deliberado, a Sra. Maria Helena Signorelli encerrou o primeiro 842 

dia da reunião, relembrando que retomariam os trabalhos no dia seguinte, 843 

às 9h00. Aos vinte dias do mês de maio de 2011, às 9h30, os conselheiros 844 

retomaram os trabalhos da 6ª Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de 845 

Dança. A Sra. Maria Helena Signorelli abriu a sessão e conforme previsto 846 

em pauta, passou a palavra ao Sr. Antônio Gilberto, Diretor de Artes Cênicas 847 
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da Funarte, para sua explanação. A Sra. Rosa Coimbra solicitou um aparte e 848 

esclareceu que a questão do Plano que levantaram no dia anterior foi uma 849 

comparação feita com uma das versões; relatou que trabalham por e-mail, 850 

pois não tem tantas reuniões o quanto precisavam, e que depois da reunião 851 

em novembro do ano passado ficaram trabalhando no material através do 852 

e-mail para não perderem a memória de tudo que haviam discutido; 853 

informou que mandou a última versão do documento para o e-mail do 854 

CNPC, e que quando fizeram a comparação do material feito e do publicado, 855 

talvez estivesse correta; frisou que vão verificar o material para ver se 856 

realmente o documento estava diferente. Item V - Apresentação Funarte: 857 

Plano e Programas de Trabalho: O Sr. Antônio Gilberto informou que 858 

estava assumindo seu cargo pela segunda vez, e era muito gratificante ver a 859 

organização da categoria da dança, e que apostava no trabalho e o 860 

considerava de extrema importância; disse que era um grande 861 

amadurecimento da dança chegar ao ponto que chegaram, e que leu todo o 862 

material publicado; disse que acredita que o segundo semestre seja mais 863 

promissor nesse sentido; informou que os três pilares da Funarte eram 864 

fomento, capacitação e difusão; relatou que irão inaugurar em junho o 865 

Teatro Dulcina e estarão com as propostas integradas e que a partir de 866 

agosto lançarão os editais de ocupação; informou que esses editais serão 867 

nacionais, e que pretendem ampliar a verba do Klaus Vianna e assim, 868 

poderem contemplar mais trabalhos; frisou que esse ano eles terão o apoio 869 

da Petrobrás para lançar o Prêmio Klaus Vianna e que receberam uma 870 

verba para desenvolvimento do trabalho de capacitação com uma média de 871 

20h00 a princípio, mas que poderia ser feito em um número maior de horas 872 

caso necessário; disse que o limite sempre seria o financeiro, e são 873 

atividades que deveriam ser sempre bancadas pelo Estado, pelo retorno e 874 

pela importância que eles promovem; observou que era muito a favor do 875 

trabalho feito antes pelas Câmaras e depois pelos Colegiados, e que 876 

acreditava que dessa forma o trabalho poderia crescer e se desenvolver de 877 

maneira eficaz; fez mais alguns apontamentos e se colocou à disposição de 878 

todos. A Sra. Rosa Coimbra perguntou se o edital de participação seria 879 
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específico sobre os espaços, tanto no edital ocupação, e se poderiam ter 880 

acesso a isso; perguntou se sobre o Klaus Vianna continuaria no mesmo 881 

formato, e se poderiam ter acesso à minuta. O Sr. Antônio Gilberto 882 

respondeu que a responderia depois. A Sra. Meire Maria registrou que não 883 

poderiam ser avisados de reuniões três dias antes apenas, pois todos 884 

tinham atividades específicas; frisou que precisam de tempo hábil para 885 

reformular as agendas e se colocou indignada; frisou que deveria ter mais 886 

organização, respeito e que avisassem com tempo suficiente para que eles 887 

se planejassem; ressaltou a falta de feedback do Conselho das solicitações 888 

que são feitas por eles; frisou que artes cênicas, e a dança em si, eram muito 889 

politizadas; se colocou revoltada com a falta de organização e bom senso do 890 

Ministério da Cultura e perguntou como seria a relação política de trabalho 891 

da Funarte com as Secretarias de Cultura, Fundações e Conselhos. A Sra. 892 

Lúcia Helena Alfredi de Matos relatou que as ocupações dos espaços eram 893 

ótimas, mas isso acabava se concentrando no Sudeste, e que seria bacana 894 

que tivessem parceiros com a Funarte para maior articulação, ampliando a 895 

possibilidade de atender a outras demandas. O Sr. Antônio Gilberto 896 

informou que o seu sonho era retomar o Teatro Mambembão, com 897 

patrocínio da Funarte. A Sra. Lúcia Helena frisou ainda que sobre a questão 898 

orçamentária era uma questão seríssima; relatou que sobre as capacitações 899 

estavam precisando na área da dança de capacitações mais efetivas, com 900 

outros tipos de informações. A Sra. Marise Siqueira perguntou se seria 901 

mesmo o papel da Funarte ter quase a totalidade de seu orçamento na 902 

manutenção de espaços físicos etc. O Sr. Antônio Gilberto respondeu que 903 

dentro da Funarte existiam duas diferentes posições quanto à isso, uma a 904 

favor de que se mantenham esses espaços e outra que a Funarte não 905 

poderia ter espaços físicos, e sim delegar às prefeituras de seus Estados; 906 

disse que ele considerava que a federação ter pelo menos uma casa em cada 907 

Estado deixava o panorama mais pobre, pois não poderiam ter funcionários, 908 

não poderiam várias coisas e só complicaria essa estrutura. A Sra. Marise 909 

Siqueira acresceu ainda que as prioridades seriam respeitar a falta de 910 

orçamento que a Funarte tem passado e a manutenção de companhias; 911 
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frisou que seria uma vergonha nacional o Brasil estar fora do Iberescena. O 912 

Sr. Antônio Gilberto respondeu que não viu nenhum documento a respeito 913 

disso. A Sra. Marise Siqueira reiterou que a equipe técnica jurídica da 914 

Funarte havia então falhado. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos relatou 915 

que isso era uma questão de Estado, e que era uma relação internacional 916 

num projeto assinado pelo presidente, uma articulação de colaboração 917 

internacional para o desenvolvimento da arte. A Sra. Maria Helena 918 

Signorelli informou que verificariam no horário do almoço. A Sra. Solange 919 

Borelli se colocou muito perplexa e colocou que vem escutando muitas 920 

justificativas; frisou que a Funarte deveria peitar muito mais do que 921 

deveria, e isso demonstrava muita fragilidade administrativa, jurídica e de 922 

gestão. O Sr. Antônio Gilberto informou que nem conhecia sobre o 923 

Iberescena e que não infelizmente não recebeu nada documentado sobre. A 924 

Sra. Solange Borelli ressaltou que de qualquer forma reivindicava que os 925 

processos internos fossem agilizados, Funarte e MinC, para quando a 926 

discussão chegasse na ponta já estivesse melhor resolvida; frisou que eles 927 

que estavam na discussão presente não conseguiam resolver as coisas e isso 928 

a preocupava demais, e ainda, que cobraria da Funarte as resoluções. A Sra. 929 

Sílvia Jacqueline Moura de Oliveira fez breves esclarecimentos e 930 

ressaltou os problemas do Nordeste na área da dança e da própria 931 

comunicação e sobre os pontos de cultura; relatou que devem ter cuidado 932 

com o olhar da federação para que seja cada vez menos de cima para baixo; 933 

frisou sobre a importância dos espaços para Estados menos favorecidos, 934 

como em Fortaleza, Maranhão e etc. O Sr. Fabiano Carneiro da Silva 935 

relatou aspectos sobre os comentários feitos pelas participantes; disse que 936 

sobre o edital de participação e a programação incluíam workshops e 937 

programas de formação; comentou sobre o apoio aos festivais dado pela 938 

Funarte, e que a ideia era terem editais específicos para festivais; frisou que 939 

era o Ano Interamericano da Cultura, e que o Brasil era a sede desse ano, 940 

um movimento da OEA; relatou sobre as bolsas cedidas pela OEA e que 941 

essas bolsas já tinham a chancela e já estavam no site da própria OEA; frisou 942 

sobre a ação internacional específica da dança, que não envolveria edital. A 943 
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Sra. Rosa Coimbra relatou que o Colegiado deveria ter uma primeira 944 

minuta para discutirem nas próprias bases, sobre o Prêmio Klaus Vianna. O 945 

Sr. Fabiano Carneiro da Silva informou que não poderiam abrir o edital, 946 

até porque muitos eram das comissões julgadoras; disse que a bolsa 947 

residência será uma bolsa de pesquisa para países desenvolvidos no ano 948 

interamericano, sobre pesquisa artística na residência. A Sra. Lúcia Helena 949 

Alfredi de Matos propôs que como o foco era o ano interamericano, que 950 

delimitassem o foco dos países que estavam colaborando. A Sra. Ana 951 

Cláudia Costa informou que chamaram o grupo movimento hip-hop, e que 952 

deveriam discutir com eles, os grupos inscritos, porque muitos deles nem ao 953 

menos sabiam o que era Funarte. Após diversas explanações em torno do 954 

assunto, o Sr. João Roberto Peixe (Secretário-Geral do CNPC) iniciou sua 955 

explanação. Ele disse que se sentia feliz por estar presente, e que as 956 

próprias questões que foram levantadas já mostravam a vitalidade do 957 

Colegiado, e declarou que falaria no sentido do entendimento de quais 958 

seriam os próximos desafios; disse que o principal mecanismo era a 959 

constituição do Sistema Nacional de Cultura e que vinha sendo objeto de um 960 

processo de debate e de construção, na reestruturação do Ministério da 961 

Cultura, e para ele, isso fortaleceria o processo; ressaltou que o Plano 962 

Nacional de Cultura tem muitas dificuldades, mas que era natural afinal era 963 

o primeiro Plano Nacional de Cultura; ressaltou que quando colocavam 964 

certo receio em voltar para a Funarte, era como se entendessem que não 965 

existia uma ponte, mas era fundamental que tivessem a visão de que a 966 

Funarte era parte do MinC, e tinham que ver isso dentro de um novo 967 

contexto; observou que tinham que ser mais generosos com eles mesmos, 968 

para não exigir mais do que podiam em um primeiro momento, avançaram 969 

muito, mas tinham também muito pela frente; por fim, solicitou a 970 

compreensão e a participação do Colegiado, e frisou que estava feliz por 971 

entrar em um fórum e ele estar fervendo, pois era sinal de que estava vivo, e 972 

encerrou sua participação. Após mais algumas colocações, a Sra. Maria 973 

Helena Signorelli interrompeu a reunião para o almoço dos conselheiros 974 

sendo a mesma reiniciada as 14h00. Os trabalhos foram retomados a partir 975 
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da explanação da Sra. Maria Helena Signorelli que relatou que tinha 976 

informações sobre o relatório do Plano e passou a palavra ao Sr. Antônio 977 

para finalizarem as discussões pendentes da parte da manhã. O Sr. Antônio 978 

Gilberto informou que entrou em contato com a Funarte e que a verba do 979 

Iberescena não saiu por lá, e que por isso ele não tinha nenhum documento; 980 

relatou que o acordo foi feito com o Ministério da Cultura e que a Sra. Maria 981 

Helena estava tentando descobrir com que estava e informariam a todos até 982 

o final do dia. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos informou que o 983 

representante era o Sr. Marcelo Bones. O Sr. Fabiano Carneiro da Silva 984 

informou que ligaram para a Funarte no Rio de Janeiro e que obtiveram a 985 

informação de que a posição estaria na Direção de Relações Internacionais – 986 

DRI, do MinC, e observou que estavam correndo atrás  para saber que 987 

pessoa da DRI estava cuidando do assunto. A Sra. Maria Helena Signorelli 988 

acrescentou que todos os assuntos internacionais eram conduzidos pela 989 

DRI com a participação do órgão da área afim. A Sra. Lúcia Helena Alfredi 990 

de Matos frisou que a discussão era sim muito séria, e que aquele era o 991 

momento para retomarem questões que tinham dúvidas para que 992 

pudessem seguir em frente, mas que em sua percepção estavam retomando 993 

algumas questões já consolidadas em termos de discussões; ressaltou que 994 

quanto à fala do Sr. Gilberto, sobre as demandas presentes dentro da 995 

Funarte que levaram à idealização de quantos prêmios seriam realizados 996 

em cada região, que ainda tinham um problema sério no campo das artes 997 

em geral, que era exatamente as representações sociais de permanência 998 

sobre determinadas demandas, pois não havia dados específicos. Ela relatou 999 

que dentro de todas as discussões que fizeram ela identificou que 1000 

precisavam da construção de um programa nacional de dança onde 1001 

pudessem ter uma compreensão maior, não só de editais, mas de ações e 1002 

projetos para que desta forma possam estar atendendo as diferentes 1003 

configurações da dança. A Sra. Marise Siqueira Gomes relatou que a 1004 

demanda nos editais foi discutida amplamente com as estatísticas do Klaus 1005 

Vianna, desde o início do Prêmio até 2010 e que havia uma série de fatores 1006 

que interferiam na própria demanda; frisou que perceberam que a 1007 
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distribuição não poderia ser só pelo número de inscrições e começaram a 1008 

fazer as avaliações nas regiões, nos estados, mas que mesmo assim havia 1009 

circunstâncias locais, as circunstâncias estaduais, a política estadual, 1010 

municipal, se tinha lei de incentivo municipal, se tinha edital municipal, se já 1011 

estavam com uma estrutura para os editais, com projetos em andamento ou 1012 

com o funcionamento local mais ativo; observou que tinham que fazer o 1013 

conhecimento dos editais chegarem ao interior, mas que isso, na verdade, 1014 

era um dever do poder público, e que eles, como gestores públicos, 1015 

deveriam ajudar na divulgação e tentar mudar o cenário local; frisou sobre a 1016 

necessidade de um estudo mais aprofundado e de um mapeamento 1017 

continuado e permanente para que pudessem evitar que a demanda em 1018 

edital passasse a ser o índice indicativo de mensuração da divisão de índice 1019 

de medida. O Sr. Antônio Gilberto respondeu que a ajuda do Colegiado era 1020 

muito importante enquanto representantes regionais e de entidades, e que 1021 

a Funarte precisava desse trabalho conjunto. A Sra. Marta César ressaltou 1022 

que era de extrema importância a presença constante de um representante 1023 

da Funarte nas reuniões para fazer o acompanhamento. A Sra. Rosa 1024 

Coimbra sugeriu que a Funarte enviasse os editais aos conselheiros; 1025 

solicitou um documento da Funarte apoiando a questão junto ao Conselho 1026 

Nacional de Esportes em conformidade ao que foi passado no Conselho 1027 

Nacional de Política Cultural sobre a questão da educação física; dentro do 1028 

PPA garantir as necessidades da dança. A Sra. Marise Siqueira Gomes 1029 

indagou não seria melhor garantirem as prioridades da dança na redação do 1030 

PPA, pois assim, com as trinta e duas prioridades da Conferência 1031 

conseguiriam enquadrar as prioridades dentro da ocupação dos espaços 1032 

ociosos públicos e abrangeriam todas as áreas. A Sra. Maria Helena 1033 

Signorelli informou que no dia dois o Ministério da Cultura entregará a 1034 

proposta do Ministério, e por isso já estavam discutindo, tiveram várias 1035 

reuniões com os dirigentes, secretários e dirigentes das vinculadas 1036 

participando junto com a ministra; frisou que era um processo que já estava 1037 

acontecendo e que na próxima reunião ordinária do Conselho, próximos 1038 

dias 07 e 08, o MinC iria apresentar suas considerações, e que no dia 09 o 1039 
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planejamento seria fechado, para no final do mês de junho ir para o 1040 

Congresso Nacional; explicou aos conselheiros como se daria todo o 1041 

processo e o cronograma previsto para as ações dessa construção; ressaltou 1042 

que a sua sugestão era que fossem consideradas as prioridades e que fosse 1043 

mantido o diálogo com o Colegiado Setorial nas decisões relativas ao PPA 1044 

2012/2015 e também na elaboração dos orçamentos anuais. A Sra. Marise 1045 

Siqueira Gomes esclareceu alguns aspectos e perguntou se a questão 1046 

orçamentária do fundo para o ano de 2012 seria através do comitê técnico 1047 

do fundo ou se isso estaria fora de questão. A Sra. Maria Helena Signorelli 1048 

esclareceu que começara o ano com contingenciamento e restrições 1049 

orçamentárias, pois o Ministério tinha dívida de anos anteriores, como já 1050 

havia sido divulgado; informou que foi priorizado dentro do 1051 

contingenciamento, dos recursos que foram disponibilizados para o MINC, 1052 

acertar esse passado pendente; observou que paralelo à isso, tinham a 1053 

questão das decisões do PPA, porque era o planejamento para os próximos 1054 

4 anos, e que pela nossa legislação, aquilo que não constasse no PPA, não 1055 

poderia ser colocado no orçamento. Ela explicou que quanto aos recursos, 1056 

foi uma decisão do Ex-ministro Juca começar a trabalhar com os fundos 1057 

setoriais conforme previsto no Pró Cultura, mas que ela não sabia se a 1058 

Ministra e sua gestão atual haviam decidido se continuariam ou não 1059 

trabalhando da mesma forma; frisou que ela acreditava que sim, mas que 1060 

em função do contingenciamento dos recursos, isso poderia ser adiado, até 1061 

todo mundo ficar voltado para o planejamento tanto das metas do Plano 1062 

Nacional de Cultura quanto do PPA. O Sr. Fabiano Carneiro da Silva 1063 

relatou que participou da reunião do comitê técnico para tratar do fundo e 1064 

que foi muito produtivo o fato de terem esse espaço de interlocução e ainda, 1065 

que a participação do comitê era muito importante e servia como uma 1066 

sugestão para continuidade. A Sra. Marise Siqueira comentou sobre a 1067 

relevância dos colegiados ampliados e dos grupos de trabalhos, e sugeriu a 1068 

criação de grupos transversais de trabalho com representantes de vários 1069 

colegiados e com participação de pessoas de diversas pautas para que 1070 

houvesse uma troca de informações, por exemplo, questões legais que são 1071 



35 

 

comuns a todos os colegiados. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos 1072 

reclamou devido à falta constante de alguns conselheiros nas reuniões do 1073 

Colegiado, citou que o Regimento não mencionava sobre a questão e por 1074 

isso precisavam refletir, pois o não comparecimento desses representantes 1075 

acarretava na descontinuidade do trabalho feito por eles. A Sra. Solange 1076 

Borelli acrescentou que o Conselho deveria informar sobre as datas 1077 

reuniões com maior antecedência, pois talvez uma coisa estivesse atrelada a 1078 

outra. A Sra. Maria Helena Signorelli explicou como se davam os 1079 

procedimentos tanto da definição dos calendários quanto das diárias e 1080 

convocações. Após debate a respeito do assunto, a Sra. Maria Helena 1081 

informou que já tinham um calendário proposto para as próximas reuniões 1082 

dos Colegiados para o mês de setembro, mas observou que ainda não estava 1083 

fechado, até porque tinham uma série de reuniões acontecendo e 1084 

precisavam saber os resultados dessas reuniões para fechar as datas 1085 

definitivas. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos acresceu que entendia 1086 

que todos tinham seus compromissos, mas que poderiam pensar em uma 1087 

articulação regimental para que dali para frente eles pudessem ter a 1088 

possibilidade de ter pessoas que, efetivamente, quisessem abrir mão de 1089 

alguma coisa para estar ali. A Sra. Marise Siqueira relatou que estavam 1090 

discutindo há anos duas pautas, uma era sobre o programa Mais Educação e 1091 

sua relação com a dança, que era uma pauta paralela, e a outra era a 1092 

discussão sobre concurso público para licenciados em dança para o ensino 1093 

formal; frisou que aprovar uma lei, como a área da música aprovou, de 1094 

obrigatoriedade no currículo do ensino fundamental, não havia como 1095 

porque não tinham licenciados suficientes, mas observou que a dança 1096 

estava presente na LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação 1097 

nacional, como uma das quatro linguagens artísticas; sugeriu que 1098 

incluíssem como pauta uma discussão para um maior conhecimento sobre o 1099 

Mais Educação, de como podem aderir, como devem fazer para haver uma 1100 

troca da dança com o programa, como ter mais subsídios de conhecimento e 1101 

de acesso a ele.  A Sra. Denise Vendramini Parra sugeriu que 1102 

descentralizassem um pouco as reuniões dos Colegiados, pois como as 1103 
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reuniões podiam ter ouvintes, a descentralização poderia dar acessibilidade 1104 

para outras pessoas estarem participando das reuniões. A Sra. Maria 1105 

Helena Signorelli esclareceu que de acordo com o Artigo 7º, §1º do 1106 

Regimento, as reuniões deveriam ser preferencialmente em Brasília, 1107 

portanto, poderiam ser em outro local sim e que se o Colegiado fizesse um 1108 

pedido oficial o Conselho faria uma avaliação de custos, e apresentaria para 1109 

o Colegiado; frisou que diante do contingenciamento talvez fosse impossível 1110 

o Ministério autorizar porque aumentaria os custos, e que se não fosse 1111 

autorizado, o Conselho apresentaria a justificação. A Sra. Rosa Coimbra 1112 

sugeriu que fizessem uma recomendação ao Ministério da Cultura, Funarte 1113 

e/ou suas entidades vinculadas recomendando que garantam a realização 1114 

do Encontro Setorial de Dança na cidade de Belém do Pará no mês de agosto 1115 

por ocasião da do XII Fórum Nacional de Dança. A Sra. Maria Helena 1116 

Signorelli informou que a ministra quer fazer do Fórum um encontro 1117 

aberto, ou seja, ela vai estar lá e quem quiser poderá ir. Ela colocou em 1118 

votação a proposta de recomendação a ser encaminhada ao MinC e a 1119 

Funarte, para que o MinC e Funarte considerassem a dança nas ações e 1120 

iniciativas relativas ao programa, na elaboração do PPA, e esta foi aprovada 1121 

por maioria com um voto contra e uma abstenção, ficando pendente apenas 1122 

a aprovação da redação final da mesma a ser apresentado no final da 1123 

reunião. A Sra. Rosa Coimbra sugeriu uma recomendação ao Ministério dos 1124 

Esportes e ao Conselho Nacional de Esportes para que possam garantir, em 1125 

suas deliberações, a preservação das especificidades das diversas áreas do 1126 

conhecimento, bem como seus limites de competências apoiando a 1127 

Recomendação nº 24, de 06 de maio de 2011. A Sra. Maria Helena 1128 

Signorelli colocou em votação a proposta de recomendação e foi aprovada 1129 

por unanimidade. Na sequencia, também aprovaram por unanimidade a 1130 

elaboração de uma recomendação para o MinC e para a Funarte 1131 

recomendando que o MinC considere as prioridades das ações relativas à 1132 

dança na elaboração do PPA 2012/2015, e aprovaram também uma 1133 

recomendação do Colegiado solicitando à Funarte que ela fizesse um 1134 

documento formalizando o seu apoio ao Colegiado de Dança quanto à 1135 
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recomendação sobre o PPA. A Sra. Maria Helena perguntou se iriam fazer 1136 

algum documento, recomendação ou moção, sobre a solicitação de 1137 

transversalidade entre os colegiados mencionada pelos conselheiros 1138 

anteriormente, inclusive com grupos de trabalho; ressaltou que um membro 1139 

de um colegiado participar de outro colegiado era um pouco complicado e 1140 

que talvez fosse o caso de aprovarem uma proposta para que a Funarte 1141 

junto com o CNPC pensasse em uma forma de fazer a transversalidade 1142 

acontecer de forma produtiva. A Sra. Marise Siqueira disse que a 1143 

participação e a troca dos Colegiados era uma coisa e a questão dos grupos 1144 

de trabalho transversais era outra, eram coisas similares, mas ao mesmo 1145 

tempo diferentes. A Sra. Maria Helena indicou que fosse registrado em ata 1146 

a solicitação do Colegiado de Dança de que fossem pensadas formas de 1147 

participação transversal dos membros dos Colegiados para futuras 1148 

discussões de assuntos transversais e comuns às áreas. A Sra. Marta César 1149 

relatou que como representante do Colegiado de Dança ela participou do 1150 

Grupo de Trabalho de Direitos Autorais, na época dos grupos transversais e 1151 

que naquela época não havia nem Secretaria; frisou que do ponto de vista 1152 

da dança, ela não encontrava uma pessoa que tivesse qualquer opinião 1153 

sobre os direitos autorais e que ainda estavam muito nulos na área. A Sra. 1154 

Maria Helena Signorelli relatou que tinham que considerar que nos 1155 

grupos de trabalho tinham assuntos que eram gerais da política cultural 1156 

como um todo, e que nos últimos oito anos houve muitas lutas e 1157 

reivindicações; ressaltou que sobre alguns assuntos poderiam fazer grupos 1158 

de trabalho, mas que outros talvez fosse o caso de convidar alguém do MinC 1159 

para explicar em que pé estavam as coisas e a partir daí pudessem discutir; 1160 

observou que sobre os grupos serem transversais, pensando 1161 

regimentalmente a Coordenação precisaria verificar, pois operacionalmente 1162 

havia uma dificuldade em fazer isso, porque era uma demanda muito 1163 

grande para todos os colegiados e todos os colegiados tinham pautas muito 1164 

extensas. A Sra. Marise Siqueira Gomes considerou que não era uma 1165 

urgência, tinham muitas pautas, o PPA, e sabiam que o CNPC que estava 1166 

cuidando de uma série de assuntos, e, além disso, eles também tinham suas 1167 
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demandas externas do Colegiado; relatou que a questão da transversalidade 1168 

era importante e que realmente não tinham nenhuma forma de registro dos 1169 

direitos autorais na área da dança e deveriam ter; frisou que a 1170 

transversalidade daria o avança que tanto discutiam e que mesmo que não 1171 

fosse para esse ano, ela teria que acontecer, principalmente sobre a questão 1172 

de desoneração da produção e circulação. A Sra. Maria Helena Signorelli 1173 

informou que ficaria registrado em ata, mas que o Colegiado, já na próxima 1174 

reunião, poderia apresentar uma proposta formal e concreta da formação 1175 

do grupo de trabalho sobre, inclusive sugerindo os representantes e as 1176 

áreas. Após algumas deliberações o Colegiado decidiu que, a questão das 1177 

faltas dos representantes nas reuniões, seria deliberada na próxima reunião 1178 

e, consequentemente, como isso ficaria previsto no regimento interno. O Sr. 1179 

Antônio Gilberto sugeriu convidar a secretária da Secretaria da Economia 1180 

Criativa, a Sra. Cláudia Leitão, para participar da próxima reunião do 1181 

Colegiado. A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Matos acresceu que deveriam 1182 

verificar qual a pessoa do MinC estava dialogando sobre a dança e a 1183 

educação, e também incluir uma pauta específica sobre a questão da dança 1184 

no Mais Educação. A Sra. Solange Borelli frisou a importância da presença 1185 

constante de um representante da Funarte nos encontros de dança sempre 1186 

que estes ocorrerem em toda a federação. O Sr. Antônio Gilberto ressaltou 1187 

que o único problema em relação a isso seria o limite de verbas para diárias 1188 

e passagens, mas que ele também considerava muito importante e 1189 

tentariam driblar o atual momento difícil para poderem estar presentes. A 1190 

Sra. Denise Vendrami Parra sugeriu que se o encontro setorial não 1191 

pudesse ser realizado na Região Norte, como proposto anteriormente, 1192 

pensando na descentralização, fosse então realizado no Centro-Oeste, não 1193 

em Brasília, mas no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. A Sra. Sílvia Moura 1194 

observou que como as impossibilidades eram sempre financeiras, se não 1195 

haveria possibilidade da Coordenação do Conselho enviar uma carta ou algo 1196 

do tipo ao Estado, que escolhessem para o encontro, solicitando 1197 

contribuição financeira para a organização do mesmo; frisou que se 1198 

houvesse essa possibilidade, eles poderiam pensar em fazer no Ceará uma 1199 
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reunião extraordinária e solicitar do Governo uma contribuição para fazer 1200 

uma coisa maior, talvez um seminário de dança onde pudessem fazer a 1201 

reunião do Colegiado simultaneamente, e dentro disso, o Estado poderia 1202 

custear, por exemplo, hospedagem, alimentação etc., e aí diminuiriam 1203 

automaticamente o custo para o próprio Ministério. A Sra. Maria Helena 1204 

Signorelli respondeu que era viável sim, e que se tivessem o apoio do 1205 

Governo do Estado, pelo Ministério da Cultura, não teria problema algum, 1206 

mas observou que quanto ser uma reunião extraordinária era outra 1207 

questão, pois tinham que seguir o regimento e o calendário definido; 1208 

explicou que o Conselho estava com o calendário sobrecarregado esse ano e 1209 

que eles tinham o compromisso de fazer as duas reuniões ordinárias, mas 1210 

reuniões extraordinárias só em caso de grande necessidade; reiterou que 1211 

era possível, mas que deveriam pensar primeiro no encaminhamento e qual 1212 

a prioridade para a realização de uma extraordinária, após isso, o Conselho, 1213 

a Funarte e o MinC verificariam os custos e a viabilidade. A Sra. Denise 1214 

Vendrami Parra sugeriu que a próxima reunião fosse em Fortaleza, no 1215 

Ceará, e que ela e a Sílvia que estão em Fortaleza, poderiam fazer essa 1216 

consulta e tentar conseguir a participação do Estado. A Sra. Sílvia Moura 1217 

acresceu que era bem possível que conseguissem essa relação sendo uma 1218 

coisa que pudesse ser estendida para a cidade e para o Estado como um 1219 

todo, e também que um Conselho poderia ajudar o outro Conselho na 1220 

elaboração disso. A Sra. Marise Siqueira perguntou se poderia colocar a 1221 

primeira suplência no Rio Grande do Sul. A Sra. Maria Helena Signorelli 1222 

iniciou o encaminhamento das propostas e sugeriu que se o Colegiado 1223 

estava pensando em um seminário, a Coordenação aguardaria a proposta, 1224 

avaliaria junto à Funarte e depois devolveria a proposta com os devidos 1225 

ajustes; colocou em votação a proposta da seguinte forma: primeira opção 1226 

em Fortaleza e como segunda opção no Rio Grande do Sul, e esta foi 1227 

aprovada por unanimidade. Item VII – Encaminhamentos das 1228 

prioridades listadas na carta à Ministra: A Sra. Lúcia Helena Alfredi de 1229 

Matos solicitou novamente resposta formal sobre a carta encaminhada à 1230 

Ministra de Estado da Cultura, Exma. Sra. Ana de Hollanda, pelo Colegiado, 1231 
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pois não tiveram resposta formalizada desde março e, principalmente, 1232 

sobre a questão do circense e sobre a questão do mapeamento. A Sra. Maria 1233 

Helena Signorelli informou que fariam a solicitação de que o Colegiado de 1234 

Dança requeria resposta formal sobre a carta, com destaque sobre o 1235 

mapeamento. Item IX - Encaminhamentos, informes e breves 1236 

comunicações: A Sra. Maria Helena Signorelli passou para o último item 1237 

de pauta e abriu a palavra aos conselheiros. A Sra. Marise Siqueira Gomes 1238 

solicitou resposta do Iberescena. O Sr. Antônio Gilberto solicitou ao seu 1239 

coordenador, Fabiano, para informar a todos por e-mail o que realmente 1240 

tinha ocorrido e qual o entendimento de como estava o Iberescena, pois 1241 

como ele havia dito, não estava na Funarte, mas já estava sendo visto tanto 1242 

por eles como pelo MinC, através da ajuda da Sra. Maria Helena. A Sra. Lúcia 1243 

Helena Alfredi de Matos informou que se encontrava aberta a 1244 

convocatória do 2º Encontro Latinoamericano para Gestão da Dança que vai 1245 

ser realizado em Santiago do Chile, do dia 21 a 24 de Julho, no Centro 1246 

Cultural Gabriela Mistral. O Encontro, promovido pela Rede Sulamericana 1247 

de Dança, será realizado em parceria com o Festival Internacional de Dança 1248 

Contemporânea: Escena 1, com apoio do Conselho Nacional de Arte e 1249 

Cultura do Chile, do Humanist Institute for Development Cooperation – 1250 

HIVOS e outros. A Sra. Denise Vendrami Parra informou que o curso de 1251 

licenciatura em Teatro e Dança do Instituto de Cultura e Arte da 1252 

Universidade Federal do Ceará, o qual ela faz parte, realizará o I Seminário 1253 

Dança Teatro Educação, em Fortaleza dias 24, 25 e 26 de agosto. Ela 1254 

explicou que o Seminário irá tratar sobre a dança e o teatro na questão da 1255 

educação, porque no Ceará ainda não há uma legislação em relação a isso, e 1256 

também pretende discutir a inserção dos licenciados em dança e teatro nas 1257 

escolas cearenses. Por fim, ela explicou que como não tinham verbas, eles 1258 

estariam providenciando a todos que tivessem interesse em participar, o 1259 

envio de cartas convites através do e-mail seminário@dte.fc.br. O Sr. 1260 

Antônio Gilberto informou a todos os e-mails do Gabinete, quais sejam, 1261 

antonio.gilberto@funarte.gov.br e cac@funarte.gov.br e os telefones para 1262 

contato: (21) 2279.8013/2279.8010/8012; agradeceu a todos pelo espaço, 1263 

mailto:seminário@dte.fc.br
mailto:antonio.gilberto@funarte.gov.br
mailto:cac@funarte.gov.br
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pelo trabalho realizado e informou que a Funarte estava de braços abertos 1264 

para a Dança, para o Colegiado e para continuar o trabalho que foi iniciado 1265 

em 2003. A Sra. Marta César solicitou que a reinserissem no grupo de e-1266 

mails. A Sra. Maria Helena reverberou sua felicitação pelo andamento 1267 

obtido na reunião. O Sr. Fabiano Carneiro da Silva agradeceu em nome do 1268 

Colegiado a presença da Sra. Maria Helena na primeira reunião ordinária do 1269 

ano e agradeceu toda a equipe do CNPC por tê-los acolhido tão bem. Nada 1270 

mais havendo a ser tratado, a Sra. Maria Helena Signorelli encerrou a 6ª 1271 

Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Dança agradecendo a presença 1272 

de todos, e eu, Juliana Mucury Rocha, relatora ad hoc lavrei a presente Ata.  1273 


