
 

Ministério da Cultura 

Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC 

Câmaras Setoriais 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

REUNIÃO DAS CÂMARAS 

SETORIAIS - DANÇA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Brasília (DF), 13 de outubro de 2008. 
 

Local: Hotel Carlton – Salão L’amazon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Transcrição Ipsis Verbis) 



 2/109 

REUNIÃO DAS CÂMARAS SETORIAIS - DANÇA 1 

13 de outubro de 2008 2 

 3 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 4 

 5 

Bom dia a todos e todas, meu nome é Gustavo Vidigal, sou secretário 6 

executivo adjunto e coordeno o Conselho Nacional de Políticas Culturais. O 7 

Ministro Juca está em viagem, está na Bahia, e o secretário executivo Alfredo 8 

Maregi pediu-me que o representasse aqui. Na verdade, como coordeno o 9 

Conselho, é natural que eu coordene esse processo de retomada das Câmaras 10 

Setoriais, de todas elas. Esta semana, portanto, é muito importante para o 11 

Ministério, uma vez que retomamos todas as Câmaras antes existentes. Hoje 12 

teremos Dança, Teatro, Artes Visuais, Circo e Música. E na próxima semana, 13 

Livro e Leitura, que é uma outra câmara. Temos seis câmaras. Penso que, 14 

antes de abordarmos a pauta, que vocês receberam, é importante retomar um 15 

pouco o processo e o momento que o Ministério está vivendo hoje. Com a 16 

instalação do Conselho no final do ano passado, se não me engano no dia 18 17 

de dezembro de 2007, os espaços colegiados do Ministério se reconfiguraram 18 

e passaram a ter uma nova institucionalidade; e o Conselho tem-se mostrado 19 

um espaço muito importante para a vida política do Ministério. Já fizemos três 20 

reuniões ordinárias e uma extraordinária. Dulce Aquino representa o segmento 21 

de vocês, a Dança. E, ainda sobre essa reinstitucionalização dos espaços, o 22 

Conselho tem discutido vários pontos importantes, vitais mesmo, para o 23 

Ministério. Um deles são os espaços colegiados setoriais, que no caso são os 24 

que dizem respeito às linguagens propriamente ditas. Paralelamente a isso, 25 

tivemos a elaboração do documento do Plano Nacional de Cultura, que vocês 26 

também ajudaram a fazer e que consta do material que vocês receberam hoje. 27 

O Plano Nacional é o primeiro instrumento de planejamento de longo prazo 28 

feito no Brasil em tempos democráticos. O Governo Militar já havia feito um 29 

plano antes, mas ficou na gaveta. Este plano incorpora um processo 30 

participativo, e vem sendo elaborado dessa forma. Baseia-se nos documentos 31 

que o Ministério foi consolidando ao longo de toda a gestão Gilberto Gil, e 32 

agora na Gestão Juca, além de materiais produzidos pelos espaços colegiados 33 
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e pelas Câmaras Setoriais. Essas foram as fontes de subsídios para a 34 

elaboração desse documento, como vocês podem verificar na sua introdução. 35 

Aqui mencionamos apenas as diretrizes gerais, porque são as que estão sendo 36 

submetidas a consulta pública. Estamos fazendo seminários em todos os 37 

estados. Fizemos o décimo sétimo no sábado passado, e faltam ainda dez para 38 

completarmos o processo, o que deve ser feito até novembro, quando o 39 

documento deverá estar pronto, incluindo a sistematização das contribuições. 40 

O documento será encaminhado ao Congresso Nacional, como alternativa ao 41 

Projeto de Lei que já tramita na Câmara e se encontra hoje na Comissão de 42 

Educação e Cultura. Retomando então o tema inicial, com a instalação do 43 

Conselho os espaços colegiados passam a dialogar com esta nova estrutura, e 44 

tudo isso está explícito no Decreto Nº 5.520, que também consta do material de 45 

vocês. Agora, serei bastante breve, até para podermos fazer uma rápida 46 

apresentação de cada um de vocês antes de começarmos nossos debates. 47 

Para o Ministério, a retomada das câmaras era muito importante: foi um 48 

compromisso que o Ministro Gil, e depois o Ministro Juca, assumiram com a 49 

sociedade. Mas alguns de vocês sabem que tivemos problemas nessa 50 

retomada, principalmente devido a divergências no corpo do Ministério sobre o 51 

papel e o caráter que essas câmaras teriam. O lócus já estava definido no 52 

decreto, e seria o Conselho. Esse novo lugar das câmaras implica também 53 

novas atribuições e uma nova institucionalidade. Entrei no começo do ano 54 

passado, e coordenei o grupo que instalou o Conselho. Para essa instalação 55 

era muito importante recuperar todo o trabalho e a estrutura que as câmaras 56 

tinham, e isso foi muito difícil para nós. A institucionalidade das câmaras foi 57 

difícil. Não tínhamos um documento de posse de cada um de vocês e, aliás, 58 

toda a parte jurídica era muito frágil. Acabou ficando na cabeça de algum 59 

dirigente da FUNARTE, e quando trouxemos o material para o Ministério, a 60 

transição foi bastante complicada.  Os documentos não chegavam. De toda a 61 

parte documental – que é muito importante, porque é pessoal, é da instituição – 62 

alguma coisa se perdeu e hoje a idéia é retomar um pouco isso, com vocês 63 

presentes. Nem a própria forma de organização de vocês, nada disso era 64 

documentado, e, assim que anunciamos que as câmaras iriam ser retomadas, 65 

uma série de atores que haviam participado delas foram se aproximando e 66 

dando informações sobre sua forma de organização. Em alguns casos – 67 
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imagino, porque não acompanhei isso antes – essa organização mudava, ou 68 

melhor, as regiões se organizavam de formas diferentes. Do ponto de vista 69 

institucional, porém, isso não nos foi repassado. Sabíamos que a prioridade era 70 

retomar e anunciar isso, tranqüilizando o meio cultural e mostrando a 71 

importância do diálogo setorial para o Ministério. Seguimos, então, corrigindo 72 

naturalmente o caminho à medida que víamos as imperfeições. Neste 73 

momento, é muito importante para nós do Conselho posicionar as Câmaras em 74 

um novo patamar institucional. No mesmo padrão do Conselho, vamos elaborar 75 

uma Portaria definindo as atribuições, tudo isso consolidado em documentação 76 

que reforce a institucionalidade. Sabemos que as Câmaras não podem ser uma 77 

política de governo; elas precisam ser uma política de Estado. E é isso que o 78 

Ministério quer realizar a partir de agora. Com a instalação do Conselho temos 79 

os instrumentos que nos permitem caminhar. Queremos agora dar um passo. A 80 

contribuição das câmaras foi muito importante, o Plano Nacional é um dos 81 

frutos desse trabalho, mas, a partir de agora, com a instalação do Conselho, 82 

queremos ir além e consolidar não só o funcionamento das Câmaras mas o 83 

próprio processo de eleições dos seus dirigentes. E transformar isso em algo o 84 

mais representativo possível, com o empenho e a ajuda do Ministério, até 85 

porque penso que esse é o anseio de vocês também. Outro ponto que o 86 

Ministro Juca pediu-me que abordasse é que esse novo cenário proposto para 87 

discussão com vocês, além de consolidar institucionalmente, aumenta os 88 

desafios. No Conselho estamos discutindo o Estatuto, o Regimento dos 89 

Colegiados Setoriais, que seriam essa nova figura jurídica. Basicamente, a 90 

diferença entre Câmara e Colegiado é que as atribuições aumentam. No 91 

decreto já temos algo sobre isso, como vocês podem verificar. Em vez de 92 

propormos espaços de diálogo vinculados ao segmento econômico, a um 93 

modelo de Câmara advindo do governo Itamar Franco, onde os segmentos da 94 

cadeia produtiva sentavam-se e dialogavam, o que queremos fazer agora é ir 95 

além. É discutir a política para o segmento, englobando não apenas a parte 96 

econômica, mas a institucional, a nacional, a federativa, as competências. E 97 

isso tudo se materializaria no Plano Nacional da Dança - que é o caso de vocês 98 

aqui - plano esse no qual o Colegiado seria uma fonte fundamental de 99 

elaboração. Vocês verão no caderno, quando retornarem para casa, que hoje 100 

estamos abordando aqui as diretrizes gerais e que é este documento, 101 
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transformado para se adaptar a uma linguagem jurídica, que será entregue 102 

como substitutivo ao Projeto de Lei. É um plano que, considerado 103 

isoladamente, é amplo e genérico, e que vai descer ao nível do concreto 104 

justamente nos planos setoriais, ou seja, no Plano Nacional da Dança, no 105 

Plano Nacional do Circo, no Plano Nacional das Artes Visuais, e daí por diante. 106 

É a partir desse espaço de participação setorial que conseguiremos elaborar 107 

um documento focado nas questões de cada linguagem. Nunca tivemos a 108 

ilusão de que esse plano, da maneira como se encontra hoje, abarcasse tudo 109 

que o Ministério está fazendo, todos os anseios da sociedade. Mas ele vai 110 

consolidar, quando for aprovado e se tornar lei, um marco que a Cultura nunca 111 

teve antes; um entendimento de Cultura nunca antes alcançado: Cultura como 112 

política pública, Cultura como direito, Cultura que incentiva, protege e amplia a 113 

diversidade cultural do País. De forma que a leitura deste documento, quando 114 

vocês tiverem tempo, vai ser muito rica e permitirá a vocês entenderem que se 115 

trata de um instrumento de planejamento amplo, que vai ser consolidado na 116 

medida em que os planos setoriais forem sendo desenvolvidos e 117 

implementados. Boa parte desse plano setorial vocês já fizeram no trabalho 118 

das Câmaras. O que precisamos é retomar isso e consolidar. Algumas 119 

Câmaras inclusive já fizeram esse plano setorial, como é o caso da Câmara 120 

Setorial do Livro e Leitura e do Plano Nacional do Livro e Leitura. E o trabalho 121 

que eles consolidaram em documentos já aponta um norte que queremos dar. 122 

O que queremos fazer agora, e o mais rapidamente possível, porque o País 123 

precisa e as linguagens precisam, é consolidar isso também em um 124 

documento. E a retomada das Câmaras possibilitará justamente isso. Então, 125 

em breves linhas é isso o que eu queria dizer e penso que, principalmente 126 

Dulce, que é conselheira do CNPC (Conselho Nacional de Política Cultural), 127 

pode confirmar isto: esse trabalho de consolidação é muito difícil, mas tem 128 

dado muitos frutos e tem mudado o rumo do Ministério. Acho que depois 129 

valeria a pena fazer um breve relato. A dinâmica que tínhamos pensado para 130 

hoje era uma apresentação de cada um de vocês, depois passaríamos para a 131 

Dulce, para fazer um relato do Conselho, de como tem funcionado, e então 132 

abriríamos para uma discussão geral. A idéia seria, como diz o Ministro Juca, 133 

“sangrar mesmo”, ouvir as críticas, que são muitas, mas sempre pensando que 134 

agora estamos mudando, dando um passo além, e que este novo horizonte dos 135 
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colegiados é muito importante para a gestão, que tem pouco tempo para 136 

institucionalizar e transformar isso, incorporando de uma vez ao Estado 137 

Brasileiro. Creio que era isso. Queríamos, no período da manhã, conversar 138 

bastante sobre a experiência das Câmaras, sobre o que foi consolidado; e na 139 

parte da tarde, começar a pensar - se vocês acharem que conseguimos, se as 140 

coisas fluírem bem - como é que o Plano Setorial da Dança, ou o Plano 141 

Nacional da Dança poderia ser constituído. Quais os desafios, quais os 142 

caminhos, com que atores deveríamos dialogar. Então, é mais ou menos isso 143 

que o Ministério está pensando: é um novo desafio. Já temos uma pauta 144 

objetiva de trabalho, e o que queremos fazer agora é consolidar um 145 

instrumento de planejamento de longo prazo para a Dança, sendo que seu 146 

espaço de diálogo, e de sua constituição, será o Colegiado Setorial da Dança. 147 

Podíamos então passar a palavra a vocês, para que todos se apresentem. É 148 

bom lembrar que isto está sendo gravado, e que haverá uma ata que será 149 

enviada para vocês. E à medida que a conversa for fluindo, vamos 150 

conversando. Passamos então a palavra para Waldete.  151 

 152 

Srª Waldete Britto Silva (Região Norte): 153 

 154 

Bom dia a todos, sou Waldete, de Belém do Pará, e estou na representação da 155 

Região Norte. Gostaria de dizer, sobretudo para quem está dirigindo estes 156 

trabalhos, que tenho me centrado mais na cidade de Belém do Pará mesmo, 157 

porque tem sido impossível dar conta da Região Norte nessa representação. É 158 

isso, por enquanto. 159 

 160 

Srª Sigrid Augusta (Cadeia Produtiva da Dança): 161 

 162 

Bom dia a todos, sou Sigrid Nora, e sou, ou melhor, estou representante de um 163 

dos segmentos da cadeia produtiva da Dança. Sou também representante das 164 

artes cênicas pelo Fórum Nacional de Dança, como titular do Conselho 165 

Nacional de Incentivo à Cultura. Na verdade não estou representando o Rio 166 

Grande do Sul. Existe outro membro do grupo, que se chama Marise Siqueira, 167 

que representa o coletivo da Dança do Rio Grande do Sul.  168 

 169 
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Srª Solange de Jesus Borelli (Região Sudeste): 170 

 171 

Bom dia, sou Solange Borelli, de São Paulo, e estou aqui representando a 172 

Região Sudeste, mais especificamente o estado de São Paulo. Atuo na 173 

Câmara Setorial, ou atuava, como suplente, sendo titular a Sofia Cavalcanti. 174 

Sou artista da dança e produtora cultural.  175 

 176 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 177 

 178 

Bom dia a todos, sou Rosa Coimbra e, fazendo eco às vozes que me 179 

antecederam, apesar de estar inscrita como representante da Região Centro-180 

Oeste, sinto-me representante do Distrito Federal porque, como disse Waldete, 181 

é muito complicado, dados o tamanho do nosso país e as nossas condições, é 182 

complicado representarmos uma região inteira. 183 

 184 

Sr. Rui Moreira dos Santos (Região Sudeste): 185 

 186 

Bom dia, meu nome é Rui Moreira e, na mesma condição, venho pelo estado 187 

de Minas Gerais, sendo que minha atuação mais presente se concentra na 188 

cidade de Belo Horizonte.  189 

 190 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 191 

 192 

Bom dia, meu nome é Rosane Gonçalves e sou do Paraná e represento o 193 

coletivo do Paraná, onde fizemos um trabalho bastante eficiente a partir do 194 

resultado das Câmaras, que foi muito importante. E, da mesma forma, 195 

centralizamos mais o trabalho na cidade de Curitiba, embora estejamos 196 

registrados como representantes da Região Sul, trata-se apenas, realmente, do 197 

Paraná, e mais especificamente da cidade de Curitiba. 198 

 199 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 200 

 201 

Sou Marília Rameh, sou do Movimento Dança Recife, sou diretora da 202 

Companhia de Dança Arte e Folia e represento o Pernambuco, não o Nordeste, 203 



 8/109 

o que é impossível, principalmente por que são nove estados. Represento 204 

Pernambuco e estou muito feliz por estarmos, depois de dois anos, podendo 205 

nos encontrar novamente, embora em outras oportunidades tenhamos 206 

conversado muito e estejamos mantendo nossa articulação e nossa rede de 207 

contatos, independentemente das Câmaras. Estou aqui para colaborar e para 208 

tentar, penso que juntamente com meus colegas aqui presentes, fazer com que 209 

o que produzimos em 2005 e 2006 de fato não seja perdido. Estou aqui nesse 210 

intuito, e no de verificar como isso se vai configurar numa política de fato 211 

nacional.  212 

 213 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 214 

 215 

Bom dia, meu nome é Ana Lúcia Pardo, sou ouvidora do Ministério da Cultura, 216 

na representação regional do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e, nessas 217 

cadeiras que o poder público tem dentro das Câmaras, participei desde o início, 218 

de todas as reuniões das Câmaras Setoriais, e muito especialmente das 219 

reuniões da Dança. Desejo um bom trabalho para todos nós neste dia. 220 

 221 

Sr. Leonel Brum (Poder Público Federal): 222 

 223 

Bom dia. Meu nome é Leonel Brum, e estou atualmente no cargo de 224 

coordenador de Dança, da FUNARTE, o qual assumi no final do ano passado. 225 

Mas neste processo da Câmara Setorial de Dança primeiramente fui convidado 226 

para trabalhar como assessor das Câmaras, em 2005. Em 2006 trabalhei 227 

também como mediador e, ao final do processo, atuei igualmente na 228 

elaboração do diagnóstico enviado para a Secretaria Nacional de Cultura. Bom 229 

trabalho para todos nós. 230 

 231 

Sr Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 232 

 233 

Bom dia a todos. Sou Marcelo, faço parte da coordenação do Conselho e 234 

também desejo bom trabalho a todos. 235 

 236 

Srª Ângela Maria Gonçalves (Região Sudeste): 237 



 9/109 

Bom dia a todos. Sou Ângela. Nas Câmaras Setoriais represento o estado do 238 

Rio de Janeiro e, fazendo uma apresentação para quem não conhece, dentro 239 

da política da dança faço parte do Fórum Nacional de Dança e estou dando 240 

prosseguimento a um trabalho iniciado pelo nosso saudoso Dino Carrera (?) 241 

dentro do Conselho Brasileiro da Dança. Bom trabalho a todos. 242 

 243 

Srª Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 244 

 245 

Bom dia, pessoal. Sou Cláudia Pires, neste momento representando o estado 246 

do Ceará, na verdade ocupando aqui, como suplente, a cadeira do Ernesto 247 

Gadelha, que era o membro efetivo. Gostaria de deixar aqui registrado o apoio 248 

do estado do Ceará à retomada das Câmaras Setoriais. Para nós foi muito 249 

significativo todo este processo, no sentido de possibilitar um diálogo, um 250 

grande encontro entre as pessoas que fazem a dança no nosso país, além de 251 

possibilitar a divulgação das informações e a elaboração das políticas públicas 252 

para a dança no Brasil. 253 

 254 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 255 

 256 

Bom dia a todos. Sou Dulce Aquino. Faço parte da Câmara como 257 

representante da área de formação e estou - como vocês se lembram, pois me 258 

elegeram - atuando como representante da dança no Conselho Nacional de 259 

Políticas Culturais. Espero que saiamos, no fim deste dia, com aquilo que 260 

desejamos, que é realmente uma reafirmação das Câmaras e um avanço da 261 

linguagem da Dança. 262 

 263 

Srª Jaqueline Alves de Castro (Cadeia Produtiva da dança): 264 

 265 

Bom dia. Meu nome é Jaqueline de Castro. Estou representando a área de 266 

produção. Sou produtora da área de dança em Belo Horizonte e acho muito 267 

importante este encontro. Como a Marília disse, nesses dois últimos anos, 268 

nosso silêncio de fato não existiu, uma vez que continuamos nos articulando. 269 

Mas de qualquer forma é muito importante este reencontro presencial. Espero 270 

que existam vários outros.  271 
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Srª Lourdes Braga de Souza (Cadeia produtiva da dança): 272 

 273 

Bom dia. Meu nome é Lourdes Braga, presidente do Sindicato de Profissionais 274 

da Dança do Estado do Rio de Janeiro e membro e membro/representante 275 

também do CONATET, que é o Colégio Nacional de Sindicatos de Artistas e 276 

Técnicos. Na Câmara Setorial atuo na função de especialista em questões 277 

trabalhistas. Um nome meio pomposo mas, acima de tudo, sou bailarina e 278 

coreógrafa. É um prazer estar aqui com vocês todos.  279 

 280 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 281 

 282 

Bom dia a todos e todas. Meu nome é Lúcia Matos e estou como representante 283 

da Câmara do estado da Bahia. Gostaria de falar, em nome do Fórum de 284 

Dança da Bahia, da felicidade de retomar este diálogo com o Governo Federal. 285 

E, apesar deste ato, é bom salientar a importância, como falou a colega Marília, 286 

do trabalho em rede, que não parou durante esse período todo. Estou agora 287 

como Diretora de Dança da Fundação Cultural da Secretaria de Cultura do 288 

Estado da Bahia, graças à sensibilidade do Governo Wagner de instalar uma 289 

área específica para a Dança.  290 

 291 

Srª Marta Cesar (Rio Grande do Sul): 292 

 293 

Bom dia. Meu nome é Marta Cesar e estou aqui como representante do estado 294 

de Santa Catarina, um dos estados do Sul. Tive uma entrada tardia nas 295 

Câmaras. Quando elas foram estabelecidas, participei primeiro por meio de 296 

vídeo-conferências. Mas elas tiveram um papel fundamental no estado. A partir 297 

delas foi criado um Fórum Estadual, que me elegeu, e por isso eu o represento. 298 

Quando cheguei à Câmara, o trabalho já estava bem encaminhado, e pude 299 

aproveitar bem, tendo este trabalho repercutido muito fortemente no estado. 300 

Estou muito contente com esta retomada, que considero bastante importante 301 

para consolidarmos as Câmaras.  302 

 303 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 304 

 305 
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Dulce, você poderia fazer uma breve consideração sobre o Conselho?  306 

 307 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 308 

 309 

Olhe, acho que falar do Conselho é antes lembrar que esta cadeira de Dança 310 

no Conselho foi uma conquista de todos nós. Quando conseguimos os fóruns, 311 

que representam a organização da dança no Brasil, graças também à 312 

sensibilidade de Juca, foi criada a Câmara de Dança. A idéia inicial era aquela 313 

concepção perversa das artes cênicas tendo a dança como, talvez, uma sub-314 

câmara. Foi então a nossa luta que resultou na Câmara de Dança, que, por sua 315 

vez, resultou numa cadeira no Conselho Nacional de Políticas Culturais. O 316 

CNPC tem avançado, e é uma honra, para mim, ocupar nele uma cadeira. Eu 317 

gostaria de agradecer a confiança que vocês depositaram em mim e dizer que 318 

tenho procurado fazer jus a ela. Uma das lutas que tivemos dentro do Conselho 319 

é que não se aprovasse, no Regimento Interno, nada sobre o colegiado sem 320 

que fossem retomados os trabalhos das Câmaras. Quero parabenizar o 321 

Gustavo por ter iniciado esta reunião dizendo “Estamos retomando os trabalhos 322 

das Câmaras”, e não que estamos finalizando os trabalhos das Câmaras. Acho 323 

isto muito importante. É uma mudança importantíssima estar retomando e não 324 

finalizando. Esta retomada e este diálogo vão fortalecer muito o Conselho 325 

Nacional, que tem procurado, dentro da atual diretriz do Ministério, criar 326 

políticas de Estado e não políticas de governo. No primeiro dia após a 327 

implantação do Conselho, vimos - emocionadas - o prazer do Ministro Gilberto 328 

Gil, e também do Ministro Juca, ao dizer que Dança é a segunda linguagem 329 

mais trabalhada pelo povo brasileiro. Isso foi algo importantíssimo, e outra 330 

conquista nossa dentro dessa diretriz do Ministério de criar políticas de Estado. 331 

E é com isso que precisamos desenvolver nossos trabalhos. Há dois pontos 332 

importantes que eu gostaria de expor. Já tivemos reunião com o Ministro da 333 

Educação, no Conselho, e isso é muito importante para a área cultural. Para a 334 

Dança, é fundamental esta interface, esta ligação entre os Ministérios da 335 

Cultura e da Educação, esta ação conjunta que precisa haver entre cultura e 336 

educação. Tivemos também uma outra reunião importantíssima, com o Ministro 337 

Tarso Genro, da Justiça, o que demonstra esta capilaridade do Ministério da 338 

Cultura, de buscar parcerias e de desenvolver uma ação muito mais inteligente 339 
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e integral entre os vários ministérios. De forma que temos avançado muito. E a 340 

reunião de hoje, essa foi uma luta nossa no Conselho dos representantes das 341 

Câmaras. E eu gostaria de deixar registrada aqui a importância que teve a luta 342 

de Ozéas, o representante também da Câmara de Teatro, para que se 343 

retomassem as Câmaras. Gostaria de registrar também que, ao longo de todas 344 

as reuniões, alguns conselheiros se queixaram do fato de a linguagem da 345 

Dança estar falando tanto de Câmara; e alguns conselheiros repisavam que 346 

tomávamos a palavra e exigíamos a reunião das Câmaras. Alguns conselheiros 347 

chegaram a se irritar profundamente. Mas eu gostaria de registrar que o 348 

Ministro Juca, sempre e a cada momento, esteve demonstrando sua 349 

insatisfação com o fato de havermos parado durante dois anos. Penso que são 350 

essas as ponderações que eu poderia fazer sobre o Conselho, reafirmando que 351 

a cadeira que hoje ocupo delega-me grande responsabilidade com a sociedade 352 

representada por vocês. É uma responsabilidade perante vocês, de termos 353 

uma forma de organização na qual a ação de vocês “oxigene” o Conselho.  354 

 355 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 356 

 357 

Por favor, como têm sido as reuniões? Acho que a maneira como temos 358 

encaminhado lá ilumina um pouco as tarefas que poderíamos desenvolver e a 359 

maneira como nos organizamos aqui. A reunião do Conselho tem sempre um 360 

Ministro de Estado, para expor-nos sobre as ações daquela área, e a interface 361 

que ela faz com a Cultura. Então, foi ótimo, e penso que a Dulce captou bem o 362 

espírito, a vinda do Ministro Fernando Haddad foi muito importante, e ocorreu 363 

no auge da crise do Ministério da Educação com o “Sistema S”. O ministro fez 364 

uma exposição das reais intenções do Ministério da Educação e, na 365 

representação do Conselho, o “Sistema S” tem assento. Quem o representa é 366 

o Danilo Miranda, do SESC de São Paulo, que na verdade é quem estava 367 

fazendo a interlocução com o Ministro no espaço público. Dessa forma, foi 368 

muito importante porque o Ministério da Educação expôs sua intenção, o 369 

“Sistema S” expôs seus questionamentos, e tornou-se evidente quais eram os 370 

grandes debates, qual era o pano de fundo que tínhamos. Quanto à Educação, 371 

a reunião foi muito boa. Depois recebemos o Ministro Tarso Genro, que 372 

também foi muito interessante. A princípio as pessoas não fazem a associação 373 
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entre Política de Segurança Nacional e Cultura. Mas o Ministro foi taxativo 374 

quando afirmou que a interface é ampla. E pela primeira vez na história deste 375 

país – parafraseando o Presidente, temos uma política de segurança pública 376 

com foco no social, o PRONASE (Programa Nacional de Segurança Pública), 377 

que é o Parque da Segurança Pública. E no Parque da Segurança Pública a 378 

Cultura é fundamental. Temos pontos de Cultura, modernização de bibliotecas, 379 

construção de equipamentos culturais multiuso. A interface do PRONASE com 380 

o Parque da Cultura, o nosso programa, o Mais Cultura, é enorme, e abrange 381 

desde equipamentos até política de formação e capacitação. Sim, pode falar. 382 

 383 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 384 

 385 

Gostaria apenas de pedir desculpas à Rosa, porque ela tem acompanhado as 386 

atividades do Conselho e talvez tivesse algo a dizer para complementar minha 387 

fala. É importante também falar da relevância da atuação, na área de Dança, 388 

dos suplentes do Conselho, sempre acompanhando as atividades e atuando 389 

junto ao membro titular. 390 

 391 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 392 

 393 

Como eu dizia, ao recebermos outros Ministros no Conselho, passamos a 394 

enxergar as interfaces entre as diversas áreas, e estamos na verdade fazendo 395 

política com cada um deles, quando aproximamos suas agendas da agenda da 396 

Cultura. Estamos desobstruindo canais, o que tem sido muito eficiente. Penso 397 

que no caso da Dança não é diferente. Temos uma relação ampla, do ponto de 398 

vista ministerial, com o Ministério da Educação. E a Dança tem uma relação 399 

igualmente importante com este ministério, na formação e em outros tantos 400 

aspectos. Acho que poderíamos manter essa agenda. A idéia neste momento - 401 

e já abrindo a parte de ouvirmos vocês - é definir os desafios das Câmaras 402 

daqui para frente. Que Ministérios poderíamos convocar para estabelecer uma 403 

pauta de trabalho conjunto? Quais seriam as áreas de interface? Outro ponto 404 

relevante que ressalto está ligado à minha formação como sociólogo e ao meu 405 

trabalho com participação social, e que eu gostaria de trazer para discussão 406 

aqui. Estou atuando aqui desde o ano passado, e todos sabemos das 407 
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necessidades das Câmaras, que constituem uma demanda muito grande. 408 

Neste momento, no entanto, vejo que temos um problema, já evidenciado 409 

antes, e que eu gostaria de expor para vocês, para discutirmos.  Toda 410 

representação é complexa, principalmente quando conta com apoio limitado, 411 

como é o propiciado pelo Ministério a todos vocês. Como é que um 412 

representante de uma região dialoga? Como é que um representante da 413 

Região Nordeste, por exemplo, dialoga com a imensa diversidade de todos os 414 

estados? Este, penso, é um desafio que teremos que superar. Não apenas o 415 

estado, de modo geral, mas dentro do próprio estado. Quando falamos da 416 

representação da Bahia, por exemplo, se não constituirmos um fórum estadual 417 

atuante, e uma rede como a que vocês têm hoje, que funciona apesar dos 418 

encontros presenciais, teremos uma crise de representação. De modo que um 419 

desafio que precisaremos superar – e eu gostaria muito de ouvir vocês sobre 420 

isso - é como poderemos consolidar uma estrutura institucional, com a 421 

participação do Estado. E que esta participação não fosse como (Ininteligível), 422 

mas uma vontade dessa gestão, uma iniciativa que se perenizasse dentro do 423 

Ministério da Cultura daqui para frente. Como montaríamos espaços 424 

legitimados e representativos, que funcionem de fato e que aglutinem o estado 425 

inteiro, a região, tendo como foco a política pública para o segmento. Gostaria 426 

de ouvir um pouco vocês nesse sentido. Câmara Setorial anteriormente tinha 427 

uma função, digamos, de articular os atores econômicos. O desafio que 428 

propomos é que, além de articular os segmentos econômicos, as Câmaras 429 

pensem sobre as políticas nacionais para o segmento. Políticas nacionais não 430 

apenas para o Ministério da Cultura, mas que avance para outros setores do 431 

Governo Federal e, na verdade, do Estado Brasileiro. Há ainda outro ponto que 432 

considero importante retomar, e que percebo agora como fundamental, que é a 433 

estrutura do Conselho, para vocês compreenderem onde a Dança se encaixa 434 

neste contexto. Mas – a Dulce sabe disso, avançamos muito do ponto de vista 435 

político, mas institucionalmente ainda precisamos avançar. Na verdade, eu 436 

coordenava o Plano Nacional de Cultura e o Conselho Nacional e agora sou o 437 

secretário executivo adjunto e continuamos fazendo as mesmas coisas. 438 

Adotamos o lema do Faustão “Quem sabe faz ao vivo”. De modo que amanhã 439 

a reunião já será diferente. Vamos incorporar novos elementos. Então, do 440 

ponto de vista institucional, o que é importante para o Ministério? Quais são os 441 
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desafios? Precisamos fazer das Câmaras também um espaço de integração 442 

das ações governamentais, mas não apenas no âmbito federal. Seria 443 

importante ouvir de vocês também a sua relação com as secretarias estaduais 444 

e municipais. Como podemos alinhavar e começar a delimitar isso que no 445 

Sistema Único de Saúde foi um grande avanço: as competências. O que 446 

constitui competência do Governo Federal, o que compete aos estados e o que 447 

cabe aos governos municipais. E articular isso numa política uníssona, na qual 448 

sociedade e Estado se enxerguem igualmente. Dessa forma, acho que, pelo 449 

que recuperei do trabalho de vocês e da estrutura da qual participavam, os 450 

secretários estaduais e municipais não tinham assento. Talvez fosse 451 

importante a incorporação disso no novo formato de Colegiado Setorial. É 452 

óbvio que se não iniciarmos uma nova institucionalidade, de nada adianta 453 

incorporarmos o secretário estadual ao processo, se ele não repassar isso aos 454 

outros secretários estaduais. O mesmo ocorre com vocês. Como incorporar 455 

estados e fazer toda a rede funcionar? Como montar um Fórum estadual? 456 

Creio que vocês já devem ter consolidado um Fórum estadual nos seus 457 

estados e eu queria muito ver como isto funciona, principalmente nos estados. 458 

Porque novas linguagens vão ser incorporadas a este trabalho de colegiados 459 

setoriais. O Augusto tem acompanhado isto. Por exemplo, o Conselho hoje 460 

tem... Quantos, Marcelo, quantos segmentos?  Ah, temos isso aqui, na 461 

verdade. São cinqüenta e dois conselheiros. Quais são os segmentos da 462 

sociedade civil que estão incorporados? Culturas africanas, Culturas dos povos 463 

indígenas, Culturas populares, Arquivos, Museus, Patrimônio material, 464 

Patrimônio imaterial. E temos os segmentos Artes visuais, Música popular, 465 

Música erudita, Teatro, Dança, Circo, Áudio-visual, Literatura, Livro e leitura e 466 

Artes digitais. As câmaras antes eram seis e aqui já falamos de nove, mais 467 

sete, dezesseis segmentos. E incorporamos, como a Rosa disse, novas áreas: 468 

Moda, Arquitetura e urbanismo, Design, TV pública. Então, neste momento de 469 

consolidação o diálogo é fundamental. O Ministro Juca faz disso a bandeira de 470 

sua gestão. A idéia é, nesse processo, dar uma nova fisionomia à linguagem 471 

da Dança. E a estrutura que funcionar para a Dança vai funcionar para todos 472 

os outros segmentos, dado o caráter universal dessa estrutura de participação 473 

social que vocês já tinham, na verdade. A Câmara da Dança funciona de modo 474 

parecido com o da Câmara da Música, e daí por diante. Isto tudo será 475 
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consolidado no Regimento Interno do Conselho, no capítulo que diz respeito ao 476 

colegiado setorial. Esta discussão ainda não foi concluída, está tramitando, 477 

temos um Grupo de Trabalho responsável pelo tema. O pouco que 478 

conseguirmos debater nesta manhã a respeito será levado para esse Grupo de 479 

Trabalho. Objetivamente, a idéia é avançar as discussões no período da 480 

manhã sobre os problemas, os desafios, os temas que o Colegiado de Dança 481 

deveria enfrentar. Que atores são fundamentais no processo? Vi que aqui 482 

temos uma produtora. Gostaria de entender um pouco. Os outros são apenas 483 

artistas, são artistas também? A Cadeia da Dança é complexa; tem 484 

coreógrafos, produtores. Penso que tudo isso precisaria estar representado 485 

aqui. Como ainda estamos retomando isso, é possível que na próxima reunião 486 

já incorporemos estes outros segmentos. A minha preocupação é sempre que, 487 

se a Câmara não abarcar a diversidade, ela terá, mas cedo ou mais tarde, uma 488 

crise de representatividade. É importante discutirmos isso aqui para, já no 489 

começo, incorporarmos os problemas e ir resolvendo cada um deles à medida 490 

que o tempo avança. Lembrando que temos que consolidar tudo isso antes de 491 

terminar a gestão com o marco regulatório que funcione daqui para frente. As 492 

gestões do Ministério podem mudar, mas o marco regulatório vai vigorar 493 

perenemente. É o que eu queria dizer.  494 

 495 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 496 

 497 

Apenas uma dúvida: vocês não incluíram uma cópia do Regimento do 498 

Colegiado no material?  499 

 500 

Srª Lourdes Braga de Souza (Cadeia produtiva da dança): 501 

 502 

Você falou da importância da atuação de outros ministérios junto ao Conselho. 503 

Considero importantíssimo o convite ao Ministério do Trabalho. Porque acima 504 

de tudo o profissional da dança é um trabalhador como qualquer outro, com 505 

seus direitos e deveres, apesar de toda a especificidade da área, diferenciada 506 

de um bancário, metalúrgico. Temos características realmente muito especiais, 507 

desde o horário de trabalho até a questão da informalidade em que os 508 

profissionais vivem. Daí a conscientização que o profissional de dança deve 509 
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ter, como trabalhador. De forma que acho importantíssima a inclusão do 510 

Ministério do Trabalho. No momento em que houve uma primeira exposição do 511 

próprio Ministério, do Governo, sobre as mudanças sindicais, da estrutura 512 

sindical, vários segmentos não foram ouvidos, como o caso da Dança. Não 513 

podemos “colocar no mesmo balaio, no mesmo saco”, todos os profissionais, 514 

todos os trabalhadores, porque cada um tem uma atuação diferente, 515 

principalmente na área artística, que tem condições específicas de trabalho. 516 

São casos específicos. Creio então que é muito importante a inclusão do 517 

Ministério do Trabalho nesta conjuntura.  518 

 519 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste):  520 

 521 

Bem, eu gostaria de fazer uma proposta (Intervenção fora do microfone) para 522 

os nossos trabalhos, porque realmente são muitas as nossas demandas, 523 

nossas reivindicações, nossas ansiedades. Mas, partindo do princípio de que 524 

dispomos apenas do dia de hoje para as discussões, me preocupa um pouco a 525 

possibilidade de nos desfocarmos de um trabalho que, no meu entendimento, é 526 

primordial para que se possa levar a posição da Câmara Setorial de Dança 527 

para o Conselho Nacional. E, como a Dulce e o Ricardo já relataram, desde 528 

fevereiro, quando se começou a votar o Regimento Interno no Conselho 529 

Nacional, foram suspensos temporariamente os artigos que se referem à 530 

constituição e à composição dos Colégios Setoriais. E isso foi feito justamente 531 

como solicitação das Câmaras e com o acordo do coordenador e do ministro, 532 

tendo-se definido que estes temas somente seriam votados a partir do 533 

momento em que as Câmaras pudessem se posicionar. A minha preocupação, 534 

portanto, é que, após esta reunião de todas as Câmaras, na próxima reunião 535 

do Conselho seja solicitada uma proposta de uma nova redação para os artigos 536 

nono e décimo, que tratam dos colégios setoriais. De modo que minha 537 

proposta aqui é que nos pautemos em primeiro lugar nessas duas questões, 538 

digo, nesses dois artigos, para colocarmos nosso pensamento e nossa 539 

sugestão sobre a composição das Câmaras. Porque se conseguirmos entrar 540 

num acordo e chegarmos a uma proposta definitiva baseada inclusive no 541 

próprio artigo do Regimento, creio que na parte da tarde poderemos suscitar 542 

várias outras questões igualmente importantes. Minha proposta é, então, que 543 
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abordemos agora esta questão dos artigos, porque se não cumprirmos isto na 544 

nossa agenda de hoje, na próxima reunião do Conselho Nacional, Dulce será 545 

cobrada a respeito, e não teremos como apresentar esta proposta. É este, 546 

portanto, meu encaminhamento, e gostaria de saber qual a decisão da Mesa e 547 

da Plenária.  548 

 549 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 550 

 551 

Eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, me preocupa um pouco, 552 

Gustavo, seu relato da inexistência quase total de documentos sobre as 553 

Câmaras, porque enviamos muita documentação, tanto dos fóruns estaduais 554 

quanto os gerados pelas próprias Câmaras. De forma que eu proporia aqui um 555 

esforço de cada representante de resgatar essa documentação. Acho que a 556 

maioria de nós tem esses documentos, e poderia reencaminhar a vocês para 557 

que essa memória não seja perdida. Porque ela constitui uma ação muito 558 

importante da classe de dança, e precisa permanecer registrada. Esta é uma 559 

das questões.  560 

 561 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 562 

 563 

Você me permite, Lúcia, é o próprio Leonel que reuniu muito material e que 564 

poderia retomar essa memória.  565 

 566 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 567 

 568 

Sim, e o segundo aspecto, quanto à representação, eu gostaria de deixar mais 569 

claro, apesar de as colegas saberem, neste intervalo de dois anos, acabei 570 

fazendo parte do Governo Estadual mas, para vir para esta reunião, o próprio 571 

Fórum de Dança achou mais pertinente a minha representação, para que não 572 

ficasse um hiato no diálogo com a vinda de um suplente que, apesar de estar a 573 

par de tudo, não estaria no trâmite das reuniões. E quanto à constituição do 574 

colegiado, concordo com Rosa que devemos debater isso de forma 575 

emergencial. Tivemos acesso a esse material, por meio da nossa 576 

representante Dulce, que nos passou cópia do Regimento. De forma que uma 577 
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das primeiras questões que eu gostaria de expor é que o colegiado é colocado 578 

como tripartite entre o poder público, a sociedade civil e os setores artísticos, e 579 

aí entendo que são todas as outras representações da cadeia produtiva 580 

também fazendo parte. Há porém uma questão que, creio, devemos discutir. 581 

Entendo que o Governo esteja pensando no Sistema Nacional de Cultura, 582 

nessa relação dos âmbitos federal/estadual/municipal. Mas de certa forma, a 583 

estrutura é piramidal, o que traz um problema para nós quando, neste 584 

colegiado, é apontada a questão das macrorregiões. Sabemos das mazelas 585 

que temos na área de Dança quando há macro representações, até mesmo 586 

com reflexo nos editais, quando temos que definir a premiação. Se voltamos à 587 

macroestrutura, é muito difícil por exemplo, no caso do Nordeste, pensarmos 588 

em um representante para nove estados, uma diversidade enorme de 589 

produção, de formação em dança. Apesar de termos tentado ao máximo criar 590 

diálogos o mais próximos possível tanto na esfera da sociedade civil quanto 591 

nas secretarias de cultura - onde temos visto tentativas de aproximação - são 592 

realidades distintas demais. Uma representação única de uma macrorregião 593 

pode trazer malefícios para alguns estados onde não há uma estrutura política 594 

tão forte. Esta é uma questão em que gostaria de pensar. Entendo o esforço do 595 

Governo e acho necessária esta articulação do Sistema Nacional, definindo-se 596 

as competências estaduais e municipais. Mas numa instância que passa a ter 597 

uma função consultiva, para que a deliberação seja feita no plenário do 598 

Conselho, uma representatividade macro-regional pode trazer problemas. E 599 

vimos o quanto de ganho tivemos na Câmara de Dança e o que isso refletiu 600 

nos estados com a possibilidade das representações serem estaduais. Isso 601 

não significa que todos os estados tenham que estar representados. O que 602 

entendemos é que os estados que já têm uma organização e uma produção da 603 

Dança que tornem significativo este assento, esses devem ser aos poucos 604 

incorporados. Sei que não há como incluir os 26 estados, mas sabemos 605 

também que não são todos os 26 que possuem uma produção significativa da 606 

Dança. Considero este um dos questionamentos que este documento nos 607 

trouxe, com a leitura do Regimento Interno.  608 

 609 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 610 

 611 
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Inscrevi-me apenas para acrescentar algo mais à nossa conversa. Com relação 612 

ao material, o Leonel me disse que tem muita coisa. Seria importante vocês 613 

também nos enviarem o material que tiverem, para fazermos um arquivo 614 

central. O que for digital, podemos incluir no site do Ministério, agora não mais 615 

no site da Funarte, mas no do Conselho Nacional. 616 

 617 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 618 

 619 

Inclusive porque coisas que estavam no site da Funarte foram retiradas 620 

(Ininteligível) coisas que estavam registradas lá. 621 

 622 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 623 

 624 

Desde uma ata de reunião até relatórios ou atividades, tudo o que vocês 625 

julgarem que seja importante, do ponto de vista da memória, deve ser 626 

guardado. É essa exatamente a preocupação. Porque o que estamos fazendo 627 

é inovador e serve, ilumina, joga luz nos problemas que virão. Com relação à 628 

organização em si, acho - e gostaria de colocar em discussão - que precisamos 629 

pensar um pouco no caráter desta reunião. Se pensamos na funcionalidade 630 

deste espaço, além de problematizar é preciso fazer a reflexão crítica da 631 

situação vigente e propor novas ações, encontros como este, presenciais. O 632 

Conselho se reúne quatro vezes por ano e ainda assim não consegue abordar 633 

a extensa pauta de trabalho que temos. No caso dos colegiados setoriais o 634 

desafio é pensar sobre as políticas setoriais. O nosso trabalho vai funcionar 635 

presencialmente – essas reuniões são fundamentais, mas o trabalho de rede 636 

vai ser também muito importante. Vamos começar a montar agora uma 637 

estrutura nacional de Dança, no caso, dialogando sobre as questões de todos 638 

os estados, suas dúvidas. Mas é importante que comecem a apontar reflexões 639 

que sejam nacionais. Que dêem conta do regional e do universal, sem apagar 640 

as tensões e preservando a diversidade, ao mesmo tempo em que esta 641 

diversidade vai ser tensionada com a globalização, com as questões nacionais 642 

e outras. O nosso trabalho vai além dos encontros presenciais que teremos. 643 

Qual é a questão com que estamos nos deparando no Conselho? Apesar de 644 

nem todos os estados terem uma organização de Dança, como é o caso de 645 
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vocês, do ponto de vista institucional vamos brigar para que todos tenham. 646 

Porque vocês sabem que se um estado não fica representado isso prejudica a 647 

política da região. Então o nosso esforço é para encontrar estruturas que 648 

consigam abarcar todos os estados e dêem conta disso. Qual é o problema? 649 

Estou fazendo a reflexão aqui livremente para discutirmos de fato. E se 650 

fizéssemos uma reunião de Câmaras com representantes de todos os 651 

estados? Hoje não temos, mas em um ou dois anos podemos ter todos os 652 

estados representados. Todos os estados, partindo da composição da Câmara, 653 

ou seja, não apenas os artistas mas os produtores, todos os segmentos da 654 

Dança precisam ser enxergados no espaço. Se não montamos um modelo que 655 

funcione bem, teremos uma reunião presencial de mais de cem pessoas, 656 

(Intervenção fora do microfone) oitenta e uma pelo menos: os vinte e sete 657 

estados e não apenas artistas mas também todos os outros segmentos. E do 658 

ponto de vista empresarial imagino que outros segmentos vão se incorporar, 659 

mas também os do Estado Brasileiro, que é um pouco do que estávamos 660 

dizendo. Ou seja, os municípios precisam estar igualmente representados, os 661 

estados e a União. A União, na sua diversidade, no caso do Ministério, o 662 

gabinete do Ministro e o Ministério como um todo, os entes centrais, os 663 

vinculados, como a Funarte, que no caso de vocês estará sempre representada 664 

aqui. Isso além de outros segmentos que formos considerando importantes, 665 

como os Ministérios do Trabalho e da Educação, e muitos outros que forem 666 

surgindo e sendo incorporados. A questão que me proponho, que coloco para 667 

pensarmos coletivamente é que, se não buscarmos uma funcionalidade, 668 

criaremos uma estrutura enorme que não vai funcionar.  E neste caso, esta 669 

gestão estará bancando um projeto sobre o qual a próxima gestão dirá “Não, 670 

isto não funciona, então vamos vetar”. Como estamos então? Com a mudança 671 

de Câmara para Colegiado temos novas tarefas e a composição também se 672 

altera. E como neste momento, segundo o que a Rosa disse, isso não está 673 

ainda consolidado, e não estará enquanto não encontrarmos uma forma de 674 

fazer isso, na próxima reunião, se não definirmos uma forma, então 675 

continuaremos e deixaremos em aberto para no ano que vem decidirmos. 676 

Somente iremos bater o martelo na questão da estrutura final quando 677 

chegarmos a uma fórmula na qual todos se encontrem e que satisfaça a todos, 678 

mesmo considerando que o Regimento do Conselho está todo aprovado, com 679 
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exceção apenas deste capítulo. Enquanto não encontrarmos uma formula que 680 

satisfaça a todos, não vamos fechar e a discussão continua, não há problema. 681 

A preocupação com a funcionalidade, no entanto, essa é uma questão para 682 

debatermos. Não apenas pensar em estruturas que funcionem de fato, que 683 

dêem conta dos problemas reais, essa é uma preocupação de todos nós aqui. 684 

Este formato, então, de colegiado, somente pode ser aceito se contar com 685 

estruturas anexas funcionando. As redes estaduais precisam funcionar. Fóruns 686 

nacionais onde vocês elejam seus representantes, são coisas fundamentais. 687 

Encontros nacionais da Dança são fundamentais. E precisamos tentar fazer 688 

acordos com os secretários estaduais para que ocorram os encontros 689 

estaduais. Não sei se cada município precisa realizar encontros municipais, ou 690 

se pode funcionar por exemplo com encontro de macrorregiões, como está 691 

ocorrendo na Bahia. Uma discussão que temos dentro do Ministério, e sobre a 692 

qual não chegamos a um consenso, é se todo município precisa ter uma 693 

secretaria somente para a área de cultura. Isso é muito oneroso para noventa 694 

por cento dos municípios. Cidades como São Paulo, ou mesmo Salvador ou 695 

Rio de Janeiro, têm estrutura e orçamento que possibilitem isso. Mas são 696 

capitais. Temos vinte e sete capitais, que talvez possam ter uma Secretaria de 697 

Cultura. Mesmo essas, penso que é difícil terem todas uma Câmara Setorial 698 

funcionando, e as decorrências disso. Mas mesmo que não funcione – e 90% 699 

dos municípios não terão essa estrutura, precisamos pensar um modelo, uma 700 

forma de incorporarmos todos esses elementos. E esta tarefa não é apenas do 701 

Governo, mas da sociedade também, porque este é o momento de busca de 702 

um acordo. De modo que, um seminário estadual que funcione de fato, 703 

consegue reunir essa diversidade.  Mas se não montarmos uma rede, não 704 

apenas virtual, mas uma rede que atue para além da estrutura de internet, isso 705 

não vai funcionar, ou seja, vamos montando modelos que não vão funcionar. E 706 

com o passar do tempo vão ficando obsoletos. Era isso que eu queria dizer. 707 

Temos ainda inscritas Dulce, Solange e Marília. 708 

 709 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 710 

 711 

Gustavo, veja bem. Acho que o Conselho não pode ficar indefinidamente sem o 712 

Regimento definido. É preciso fechar a questão, chegar, sim, a um modelo. 713 
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Penso que a importância deste momento é a retomada do diálogo. O fato não é 714 

que as coisas não estivessem funcionando ou que estivessem onerosas, mas 715 

apenas que se resolveu não fazer encontros das Câmaras; simplesmente isso. 716 

Tinham sido programadas duas reuniões de Câmaras, com planos inclusive de 717 

haver uma mudança das representações, em um processo extremamente 718 

natural e mesmo orgânico. Simplesmente houve esse corte, essa paralisação 719 

de dois anos. Não vamos no esquecer isso. Não estamos retomando daquele 720 

ponto. Isso foi traumático, foi sério. Não podemos. Precisamos ver que esse 721 

modelo funcionava bem assim. Tanto funcionava bem que, mesmo vocês não 722 

tendo sido convocados, conseguimos continuar nos rearticulando, e as 723 

representações insistiram para que não se aprovasse este regimento. De modo 724 

que há, sim, formas de comunicação, há um salto extraordinário nesta 725 

retomada do diálogo. Sinto-me mais tranqüila agora, no momento em que volta 726 

a haver a possibilidade de sermos ouvidos pelo Ministério. Porque o que estava 727 

acontecendo, além de não haver reunião das Câmaras, é que havia um 728 

discurso muito objetivo e forte, até mesmo agressivo, como ocorreu por 729 

ocasião da comissão do premio Claus Viana (?), (alguns de nós aqui 730 

participaram) quando nos foi dito que “a direção da instituição, da Funarte, é 731 

que decide. Vocês podem dizer o que quiserem mas quem vai decidir, bater o 732 

martelo e fazer, é a instituição. Acabou, não há conversa com a classe”. A 733 

classe podia até dar suas sugestões, mas não iríamos ter esse diálogo como 734 

tinha havido até então, e como, me parece, está-se propondo agora. 735 

Precisamos então ter esta certeza de que seremos ouvidos. Muita gente 736 

perguntou. Levamos dois anos trabalhando muito nesta Câmara. Durante os 737 

dois anos, foi o tempo nosso que gastamos.  Desculpe, mas meu tempo vale 738 

dinheiro. Em determinados momentos peço cachê alto. Vai fazer de graça? Em 739 

certos momentos, as pessoas nos perguntavam inclusive se estávamos 740 

ganhando alguma coisa, dada a nossa dedicação, de ficarmos até meia-noite, 741 

saindo de reuniões até meia-noite para trabalhar pensando em políticas para a 742 

Dança. Então esta retomada é muito importante e podemos encontrar maneiras 743 

de trabalhar sem esse gasto terrível de uma estrutura rígida. Não interessa 744 

uma estrutura muito rígida porque isto só dificulta o diálogo. Porque essa 745 

estrutura muito rígida vai de encontro aos fatores econômicos, à 746 

impossibilidade do financeiro, à impossibilidade de se realizar. Temos 747 
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lideranças naturais. A Câmara aqui surgiu, em sua maioria, de pessoal que já 748 

fazia parte, que liderava os fóruns. Isso é natural, essas lideranças não são em 749 

nada artificiais, são pessoas que têm uma tradição disso. É assim que funciona 750 

na área de artes. Nos outros segmentos tenho minhas dúvidas. Quando se diz 751 

segmento como algo que inclui vários outros, como a arte, este discurso 752 

sociológico me incomoda terrivelmente porque esta questão traz 753 

especificidades dessa ação importante que há na sociedade, que é a da 754 

educação artística, da produção de conhecimento através da linguagem 755 

artística, uma série de coisas que me parecem diferentes, que sinto como 756 

diferente de outros segmentos que são mais transversais. Penso então que 757 

(Ininteligível) podemos encontrar formas de termos representantes de todos os 758 

estados que tenham a área de Dança organizada, valendo-nos de vídeo-759 

conferências, de skype, de uma série de coisas, como já fazemos, contanto 760 

que tenhamos certeza de que seremos ouvidos pelo Ministério. Rui e Jaqueline 761 

expuseram sobre o fato de não havermos parado, de termos continuado. Na 762 

verdade houve, sim, uma parada. Continuamos porque somos todos engajados 763 

na luta, mas houve realmente uma lacuna. Mas como retomamos agora, 764 

precisamos encontrar essas formas, e formas flexíveis. Não podemos 765 

encontrar estruturas rígidas. São importantes também formas respeitosas. O 766 

que quero dizer com isso? Falo de se reconhecer que há pessoas que são 767 

multiplicadores, e não preciso ouvir dez, ou todas as pessoas daquele grupo, 768 

porque determinadas pessoas representam aquele grupo, e exercerão a função 769 

de multiplicadoras.  Identificar essas lideranças e trabalhar de forma flexível, 770 

penso, deve ser nossa busca.  771 

 772 

Srª Solange de Jesus Borelli (Região Sudeste): 773 

 774 

Em parte a Dulce abordou temas que eu pretendia enfocar. Mas o principal 775 

deles - e não sei se meus parceiros concordam com isso, é que a sua fala, 776 

Gustavo, gerou em mim um mal-estar, e deu-me a impressão de que nada foi 777 

feito, ou de que vamos partir do zero; e não vamos partir do zero. Você 778 

abordou questões que fui destacando, sempre, é lógico, dentro da minha visão 779 

do assunto. Como se montam espaços legítimos de representação, ou como 780 

propiciar diálogos, não apenas estaduais, mas também regionais; quais as 781 
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expectativas da Dança, os desafios; como se promove a integração entre as 782 

outras secretarias e Ministérios; qual o diálogo estabelecido com as esferas 783 

estaduais e municipais. Enfim, fui destacando rapidamente coisas da sua fala. 784 

Como incorporar os outros estados e fazer esta rede funcionar. Ora, a rede já 785 

funciona. E todas essas questões que você coloca foram amplamente 786 

discutidas. Quando você diz que o Ministério da Cultura não teve acesso aos 787 

documentos, isso me preocupa profundamente; é um retrocesso. Estamos, 788 

então, falando de continuidade, de trabalho, mas há alguma coisa emperrada lá 789 

atrás. É certo que esses dois anos, esse vácuo, reverberou no nosso 790 

segmento, ou na nossa categoria, na Dança, de forma muito negativa. Da 791 

mesma forma que a Dulce e a Rosa precisam de subsídios para levar para a 792 

reunião, preciso de subsídios, ou de algo mais concreto, para levar para o meu 793 

coletivo em São Paulo. E não é apenas um coletivo; são vários. Vocês 794 

desconhecem as articulações que estão sendo feitas no Brasil, umas mais 795 

outras menos, - e elas são oscilatórias, isso me preocupa porque elas 796 

acontecem.  Estou extremamente preocupada com sua fala, com esse 797 

desconhecimento, porque o tempo urge. Temos um dia de trabalho apenas. 798 

Precisamos otimizar este tempo. Houve uma ruptura nesses dois anos, fala-se 799 

de continuidade e estou propondo aqui a expansão do que foi feito; a 800 

expansão.  801 

 802 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 803 

 804 

Pensando na funcionalidade, como você falou, concordo plenamente com tudo 805 

o que Solange e Dulce disseram. Concordo plenamente com vocês, e 806 

complemento sua fala, na questão de que talvez fosse uma coisa onerosa e 807 

ampla demais se ter no Conselho uma pessoa de cada estado, um produtor ou 808 

um artista. Mas acho, e na Câmara de Dança sentimos esta situação, acho 809 

uma responsabilidade muito grande de quem está representando o estado. A 810 

experiência que temos em Pernambuco é de que, a partir dos trabalhos das 811 

Câmaras Setoriais, principalmente da de Dança, já temos hoje no estado uma 812 

Câmara Setorial Estadual, mudou-se a gestão e temos uma Câmara Setorial 813 

Estadual e um assento no Conselho Municipal de Políticas Culturais; temos a 814 

realização de três conferências municipais; no Recife, participamos da 815 
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Conferência Nacional, por via das Câmaras Setoriais; participamos também 816 

dos seminários setoriais das regiões, tendo o da Região Nordeste sido em 817 

Petrolina; temos, além das conferências, todo esse trabalho que foi sendo feito, 818 

uma responsabilidade de trazer informação e de dar o retorno dessa 819 

informação para os nossos pares. Esse trabalho tem sido feito, de modo que, 820 

para a funcionalidade dessa composição ainda defendo que os coletivos 821 

precisam ter esses assentos, porque nunca antes se tinha conseguido escutar, 822 

se fazer ouvir da forma que fomos ouvidos. Penso então que isso é algo que 823 

precisamos de fato assegurar. E as transformações para cada estado que 824 

experimentou isso foram muito grandes. Havia, por exemplo, em Pernambuco, 825 

a tentativa de implantação de um curso de graduação em Dança desde a 826 

década de 1980 e conseguimos implantar, num prazo de dois anos, o que seria 827 

feito em dez. A previsão era de dez anos, e conseguimos em dois. E parte 828 

disso se deve às articulações que pudemos fazer a partir das Câmaras 829 

Setoriais; do reforço, dos documentos que saíram das Câmaras em apoio às 830 

causas estaduais. Vocês entendem isso? É por isso que acho muito importante 831 

que a sociedade civil seja representada. Então, como Lúcia se manifestou, não 832 

precisa que os 27 estados sejam representados de uma vez só, mas que isso 833 

seja feito gradativamente. Isso faz parte inclusive de um documento que vamos 834 

entregar ao Ministro Juca quando ele estiver em Recife na terça-feira. Repito, 835 

acho que isso deve ser feito gradativamente, principalmente as articulações 836 

dos coletivos, que precisam estar representados, sim, dentro desta estrutura 837 

que vai ser a ponte para o Conselho. Precisamos garantir isso de alguma 838 

forma. Porque a duas horas de Recife, hoje sei que a Paraíba já está 839 

articulada, já tem um fórum, está-se encontrando, já conseguiu ter uma Divisão 840 

de Dança. A quantidade de municípios que já têm divisão de dança ou 841 

Coordenadoria de Artes, que não se tinha antes, é importante, sim. Mesmo não 842 

se tendo a dotação orçamentária que todos desejam, mas se começa a discutir 843 

e a definir e vê-se que há coisas possíveis de serem implantadas. Assim, 844 

temos hoje uma Divisão de Dança no município, uma Coordenadoria de Artes 845 

Cênicas no Governo do Estado, na qual estamos tentando implantar divisões 846 

das várias linguagens. Precisamos então garantir a manutenção disso, como 847 

também sua ampliação gradativa. E mais: essa ampliação deve ser real. Talvez 848 

não devamos escutar todas as pessoas, mas quem esteja presente que faça a 849 
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repercussão dessas informações sobre o que vivenciamos dentro da Câmara 850 

Setorial de Dança. E é o que continuamos fazendo, por meio do Fórum 851 

Nacional de Dança, dos projetos particulares e dos encontros de que temos 852 

participado ao longo desse tempo todo. Creio que isso é algo a que precisamos 853 

estar atentos.  854 

 855 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 856 

 857 

Estou bastante animada com esta reunião de hoje porque eu ontem estava 858 

revisando os assuntos na internet, no hotel, e no Ministério, antes de vir para 859 

cá; abri o site e comecei a ler os documentos que vocês produziram, e cuja 860 

produção acompanhei.  Percebi que esta Câmara atingiu um grande acúmulo 861 

de importantes conteúdos sobre os quais o Ministério, no meu entendimento, 862 

pode e deve se debruçar para construir suas políticas. Porque muita coisa foi 863 

produzida e, a meu ver, este grupo tem grande representatividade, havendo 864 

hoje inclusive vários suplentes aqui presentes, tal a importância de cada um de 865 

vocês. Porque cada um de vocês transita em várias áreas: temos aqui 866 

produtores, coreógrafos, diretores, professores universitários. A Dulce é 867 

professora, vocês são professores, alguns até do estado, também atuam em 868 

secretarias. Vejo então uma grande representatividade neste grupo. E percebi 869 

também, ao participar de todas as Câmaras Setoriais, que cada uma delas 870 

criou um formato de representatividade diferente. Para dar um exemplo, na 871 

Câmara do Livro, Leitura e Literatura, eram 40 cadeiras, mas eram por 872 

entidade: Associação dos bibliotecários, Associação dos livreiros; foi o 873 

entendimento que aquela Câmara encontrou para construir sua 874 

representatividade. Se estamos retomando, é claro que devemos rever e definir 875 

se é isso mesmo ou se devem entrar outros representantes. Sobre as vídeo-876 

conferências, acho que constituem um bom espaço, um lugar para agregarmos 877 

um pouco mais essas representações de outros estados com maior dificuldade 878 

de deslocamento, devido inclusive aos custos. Creio então que as vídeo-879 

conferências cumpriram seu papel. Fizemos parcerias com o Serpro, elas 880 

foram muito importantes, como também o foi a rede virtual, os diálogos nos 881 

chats e outros caminhos que podemos buscar. De toda forma, achei este grupo 882 

bastante representativo, inclusive porque optamos nas Câmaras por convidar 883 
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pessoas com notório saber, pessoas para contribuir no fomento, na formação 884 

em temas trabalhistas, convidamos pessoas que não são fixas das Câmaras 885 

mas que vieram pelo seu notório saber, pessoas do meio universitário, que 886 

contribuíram muito com todas as Câmaras. Isso é algo que eu queria ressaltar. 887 

Considero então que, com esse material, se for analisado com atenção, 888 

podemos construir uma política bastante sólida para o campo da Dança. E hoje 889 

estamos repensando a estrutura da Funarte, mas acho que ainda assim 890 

podemos construir essa política. O outro tema é que considero bastante 891 

importante que convidemos novamente ao Conselho os Ministérios. O 892 

Ministério do Trabalho e Emprego participou de algumas Câmaras como Teatro 893 

e Dança; o MEC também. Percebo inclusive que em algum momento faremos 894 

as transversalidades das Câmaras, porque há várias questões que permeiam e 895 

cruzam, e que são, por exemplo, o ensino da Dança no currículo. Outras 896 

Câmaras também apontaram esta dificuldade, e tivemos necessidade de 897 

conversar com o MEC sobre a importância de repensar o currículo das escolas. 898 

Creio que esta questão é importante para vocês. Uma outra coisa que vi dentro 899 

do Ministério - porque trabalhei muito com a Funarte, na época SPC, que o os 900 

nossos editais, dos Prêmios Miriam Muniz e Claus Viana, cresceram muito, 901 

melhoraram e foram afinados por terem sido trazidos e dialogados com as 902 

Câmaras. Vários problemas da macrorregião, dos recortes que fazíamos nos 903 

nossos editais, já foram melhorados por terem sido discutidos nas Câmaras. E 904 

penso que os futuros editais e a política que estamos apontando. O que 905 

considero importante é levantarmos as prioridades e urgências daqui para 906 

frente. Tínhamos algumas prioridades naquele momento. Mas até onde 907 

avançamos nas questões da Lei da Dança, da Educação Física, havia vários 908 

pontos de estrangulamento, vários pontos críticos que vocês apontavam 909 

naquele momento. O que conseguimos avançar nesses temas? No meu 910 

entendimento é claro que isso pode ser discutido posteriormente, porque hoje 911 

vocês estão discutindo o formato das Câmaras, os colegiados e inclusive sua 912 

continuidade, mas fica essa questão também. Quais são as novas urgências? 913 

Ou, de outra forma, são as mesmas? Até onde avançamos? Gostaria ainda de 914 

reforçar a importância de convidar, sim, os ministérios, porque me lembro que 915 

vim dos fóruns artísticos e organizamos um encontro trabalhista com a Funarte, 916 

aliás, dois encontros nacionais, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, para 917 
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discutir a questão trabalhista das artes. E avançamos um pouco, apesar de ter 918 

sido muito importante porque foi a primeira vez que o Ministério do Trabalho se 919 

debruçou sobre a nossa legislação - dos artistas -, compreendeu a 920 

especificidade da nossa área e entendeu a questão da informalidade. É uma 921 

outra forma, não há convenção de trabalho, como em outras áreas, mas não 922 

conseguimos ainda resolver esses pontos críticos que estão na legislação. 923 

Precisamos então amadurecer um pouco mais o nosso trabalho junto a esses 924 

ministérios. E, ainda, eu apenas reforçaria essa proposta que surgiu aqui, feita 925 

por vocês, inclusive para o Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, gostaria de 926 

reforçar e concordar com o Gustavo sobre o quanto é importante – até porque 927 

o Ministério está elaborando editais regionalizados, definir de que forma 928 

podemos dialogar com os governos estaduais e municipais, e agregar isso, 929 

todo esse acúmulo produzido aqui, para que eles também possam repensar 930 

suas políticas para a Dança.  931 

 932 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 933 

 934 

Algumas coisas me deixaram também preocupadas, mais especificamente a 935 

questão das secretarias municipais e estaduais. São órgãos que na verdade 936 

existem há muito e que não funcionavam. Ou seja, refiro-me ao problema de 937 

não sermos ouvidos, apontado pela Dulce. Até porque dentro dos municípios, 938 

as pessoas que assentam nessas cadeiras, têm uma área muito grande para 939 

atender e o pior de tudo é que ficam muito voltadas para a questão do evento 940 

artístico, e não da produção de arte. Isso é o diferencial que a Câmara vai 941 

trazer: a questão da produção da arte, do desenvolvimento da arte, e não do 942 

fomento do evento. A outra questão que eu gostaria de abordar, apoiando na 943 

verdade o discurso dos que me antecederam, o da representação por estado, 944 

já houve sim, alguns posicionamentos acerca de representação por 945 

macrorregiões que também não deram conta desse trabalho. Eu só queria 946 

apoiar o discurso de Marília, no sentido de que seria importante pautar os 947 

avanços que tivemos, para aquilatar a importância da representação por 948 

estado. No meu estado, por exemplo, a LDB, desde 1996, previa a contratação 949 

de pessoas para cada linguagem dentro das escolas. Somente em 2006, dez 950 

anos depois, foi aberta a possibilidade de concurso para o licenciado em 951 



 30/109 

dança. E isso ainda se considerando que o estado do Paraná, desde 1985 952 

oferece graduação de licenciatura e de bacharelado em Dança, em Curitiba. Na 953 

época isso foi uma luta muito grande. Como coordenadora do Curso de Dança 954 

em Curitiba, lutávamos muito com a Secretaria de Educação, porque tínhamos 955 

licenciados mas as vagas eram destinadas aos professores de educação física. 956 

Problemas dessa natureza foram, então, muito mais facilmente resolvidos com 957 

esta estrutura de Câmara, porque se fez valer a voz da Dança, o que também 958 

já corresponde a uma luta histórica da separação das Artes Cênicas. Quando 959 

participamos do fórum da avaliação do ensino superior, a Dança também 960 

estava representada. Estava o Teatro, que falava pela Dança, e nós, naquela 961 

reunião, sugerimos, por favor, que a Dança fosse ouvida. Dessa forma, penso 962 

que talvez não devêssemos repensar o presente modelo; que o presente 963 

modelo, repensado ou modificado, talvez não seja uma boa opção para o 964 

momento, mas sim o fortalecimento deste sistema que vem sendo construído 965 

ao longo desses anos, nos quais se deu conta desse coletivo, que veio das 966 

especificidades dos municípios, dos estados, das regiões. Que fossem sendo 967 

ouvidos, todos, mas que jamais se adotasse a representação por macro-968 

regiões.  969 

 970 

Srª Ângela Maria Gonçalves (Região Sudeste): 971 

 972 

É o seguinte: como temos pouco tempo, vou ecoar, com minha voz, as dos 973 

meus colegas e as questões aqui trazidas. Quando você, Gustavo, falou da 974 

falta de documentação, inclusive jurídica, do nosso processo nas Câmaras 975 

Setoriais – e não vou dizer o que já foi dito, lembrei-me de que em todas as 976 

reuniões nos colocávamos numa posição de exigir uma confirmação, uma 977 

certificação da nossa posição nas Câmaras. Inclusive a Lúcia era sempre a 978 

nossa porta-voz, e sempre pedia, sempre falava – os colegas hão-de se 979 

lembrar. Porque essa articulação com Secretaria de estado e com Município, 980 

seja qual for o modelo ou formato desses Colégios Setoriais, precisa dar-nos 981 

uma capacitação, uma nomeação, porque fica muito difícil entrarmos numa 982 

secretaria de estado ou de município, principalmente num estado como o Rio 983 

de Janeiro, onde os senhores sabem como foi politicamente nos últimos oito 984 

anos, e aliás no município nesses últimos quatro. É muito difícil dizermos 985 
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“Somos representantes da Câmara Setorial”. Então, esta é uma preocupação, 986 

e não sei se você quando falou se referiu a isso, mas a mim me reportou a 987 

isso. Mas nos posicionamos em todas as reuniões. De modo que, seja qual for 988 

o formato que venhamos a escolher, que haja esta identificação, digo, 989 

legitimação nossa como representante, agora, do Conselho Nacional. 990 

 991 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 992 

 993 

Bem, eu gostaria de dizer, primeiro, que entendo a preocupação do Gustavo, 994 

no que se refere a definir uma estrutura, às vezes idealmente interessante, mas 995 

não funcional. Entretanto, ainda que entendendo essa preocupação, eu 996 

gostaria de insistir, porque, pelo que escutei dos meus pares, parece que 997 

estamos pensando todos da mesma maneira. Parece que é, estou querendo 998 

focar objetivamente, pois é unânime que a representação macro-regional não 999 

cabe no nosso caso. Parece-me que é isso. E pelo que entendi também, todos 1000 

nós, sem exceção, entendemos que a representação deve ser estadual. Como 1001 

isto vai funcionar, como vai ser factível, é uma outra coisa que não nos cabe 1002 

resolver. Porque pela proposta do nosso Regimento, do Regimento do 1003 

Conselho em relação aos colegiados, eles serão tripartites. Houve um grupo 1004 

que já começou um estudo sobre esses dois artigos – vocês se lembram disso 1005 

– e chegou a fazer uma proposta que inclusive iria suprir essa questão da 1006 

composição tripartite. Pela primeira proposta, o Regimento estabelece que a 1007 

composição seja tripartite, paritária, com representantes do poder público, da 1008 

sociedade civil e dos setores artísticos e culturais, tanto titulares quanto 1009 

suplentes. Muito bem, pela proposta do grupo, a composição não será tripartite, 1010 

mantendo somente a representatividade do poder público e da sociedade civil. 1011 

Quero crer que, caso isso seja possível, já se diminui bastante a quantidade de 1012 

membros, e estaríamos contribuindo para que fosse possível mantermos a 1013 

representação por estado. O que o grupo do Conselho Nacional não chegou à 1014 

conclusão foi sobre a representação por estado, porque o grupo era pequeno e 1015 

teve um certo prejuízo, no meu entendimento, talvez por ter tido alguns 1016 

probleminhas no dia da reunião do Conselho: nem todas as pessoas 1017 

participantes desse grupo de trabalho puderam estar presentes. A decisão 1018 

ficou, então, o reflexo de quem propôs, inclusive ressaltando-se aqui o fato de 1019 
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que essas pessoas não faziam parte e não conheciam a realidade de Câmara 1020 

Setorial. De forma que eu gostaria, em primeiro lugar, de insistir que 1021 

batêssemos o martelo sobre a questão. Temos esta opinião. Se vai ser aceita 1022 

ou não, isto se decidirá mais à frente. Se entendemos que queremos sugerir 1023 

uma representação por estado, esperemos, Gustavo, esperemos que num 1024 

futuro muito próximo todos os estados estejam presentes. Esperemos que 1025 

vocês tenham esse problema, e que todos os estados estejam organizados. 1026 

Tenho esta esperança: que não demore muito. Mas acho que temos que partir 1027 

daí. Primeiro, o que decidimos? É isso? Então vamos começar a elaborar um 1028 

documento para sugerir isso. Segundo, queremos sugerir que em vez de 1029 

composição tripartite, permaneçam apenas o poder público e a sociedade civil? 1030 

É isso? Ponto. Vamos partir para frente, porque estou entendendo que 1031 

estamos concordando o tempo todo. Vamos portanto sair daqui com um 1032 

documento para as próximas reuniões do Conselho Nacional. Perdoem-me a 1033 

insistência, mas eu queria apenas reforçar que não perdêssemos o nosso foco. 1034 

Assim que sanarmos esse ponto, partiremos para os outros tantos que possam 1035 

surgir. Obrigada. 1036 

 1037 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1038 

 1039 

Bom, eu gostaria de recuperar aqui algumas falas, e tocar nesse ponto que 1040 

Rosa aborda, que é mesmo um ponto-chave. Creio que, se ficou a impressão 1041 

de que o Ministério não valorizou e não valoriza o trabalho das Câmaras, é 1042 

importante dirimir isso agora. E não só por todas as contribuições que se 1043 

fizeram do ponto de vista conceitual e de reflexão sobre política pública. Tudo 1044 

isso foi incorporado ao Plano na maneira como ele se encontra hoje. Vocês vão 1045 

achar aqui neste caderno de diretrizes. Este é o documento que reúne tudo que 1046 

o Ministério fez e mais: a proposta para o modo como serão, ou como o 1047 

Ministério e a sociedade entendem que sejam as políticas públicas de Cultura. 1048 

E entendendo a ação do Estado não como um fazedor de eventos, mera e 1049 

simplesmente, mas muito mais do que isso. Política pública de Cultura para 1050 

esta gestão é política pública para os segmentos, que proteja e amplie a 1051 

diversidade cultural do País, e daí por diante. Está tudo consolidado aqui neste 1052 

documento. Isto então foi muito importante para nós. Este é o documento que, 1053 
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quando aprovado, vai reger toda a política de Cultura nacional, – em alguns 1054 

casos já estão inclusive sendo feitos, e depois do nacional teremos os Planos 1055 

estaduais. Bahia e Ceará já fizeram os seus Planos estaduais, e daí por diante. 1056 

O sistema todo vai se articular em torno deste documento maior. Para o 1057 

Ministério as contribuições foram muito grandes, muito importantes.  O Plano é 1058 

um exemplo disso. Sabemos que essa interrupção, esses dois anos parados, 1059 

foram muito ruins, por isso a veemência do Ministro Juca na opinião a favor de 1060 

se realizar este encontro logo; ele sempre se posicionou a favor deste 1061 

encontro. Tivemos resistência dentro do Ministério quando finalmente 1062 

decidimos e marcamos esta reunião para agora. Não há, portanto, essa não-1063 

valorização.  Para nós é muito importante, sim, como é também importante 1064 

superar esses dois anos de paralisação. E é ótimo saber que vocês foram se 1065 

articulando ao longo desse tempo. Qual é o compromisso que estamos 1066 

assumindo para agora, e daqui para frente? Porque para trás isso está 1067 

consolidado, e um exemplo disso é o Plano Nacional. Para frente, além do 1068 

Plano Setorial, que gostaríamos de elaborar aqui, nesta esfera, queremos 1069 

consolidar isso no Regimento do Conselho. Para tanto, já pedimos cópias, que 1070 

já estão chegando para vocês. Quais são as competências dos Colegiados 1071 

Setoriais, daqui para frente? Acho que este é o grande desafio. Creio que 1072 

vocês não precisam escrever nada, apenas ouvir, porque já estão chegando as 1073 

cópias de vocês. Isso aqui é o que há hoje, no Regimento Interno do Conselho, 1074 

é a proposta que o Ministério fez, e que está sendo discutida num grupo de 1075 

trabalho específico para o Colegiado Setorial. Então, o Estatuto Jurídico de 1076 

vocês, daqui para frente, está sendo discutido num grupo de trabalho, que é 1077 

composto basicamente pelos representantes das Câmaras Setoriais.  1078 

 1079 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 1080 

 1081 

Não estamos.  1082 

 1083 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1084 

 1085 

Não é isso?  1086 

 1087 
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Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 1088 

 1089 

Sim, são sete membros, mas que não são representantes da Câmara Setorial. 1090 

Essa foi a nossa proposta que, infelizmente, num Conselho de tantas pessoas 1091 

que, sequer tinham ouvido falar em Câmara Setorial, fomos votos vencidos.  1092 

 1093 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1094 

 1095 

Isso foi um problema, mas não foi o Ministério que impôs. (Intervenção fora do 1096 

microfone)  1097 

 1098 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 1099 

 1100 

Sim, perfeito, mas eu só quis corrigir, permita-me, porque este grupo de 1101 

trabalho, este GT, não se compõe apenas de pessoas das Câmaras Setoriais, 1102 

como era a nossa proposta inicial, que era de compor o grupo com o pessoal 1103 

das Câmaras, mais duas pessoas do Ministério. Infelizmente essa proposta 1104 

não passou no Plenário do Conselho. 1105 

 1106 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1107 

 1108 

Sim, mas foi uma decisão do Plenário do Conselho. De qualquer forma, esta 1109 

discussão não está fechada; está em aberto. E vocês poderão ver no 1110 

documento que receberão, que as atribuições são amplas e estão consolidadas 1111 

num documento que, assim que for concluído, irá para a sanção do Ministro e 1112 

se tornará parte do Regimento do Conselho Nacional. Esta é parte da nova 1113 

institucionalidade que os colegiados vão ter: atribuições claras, competências 1114 

delimitadas, e ambas sendo discutidas e não simplesmente aprovadas pelo 1115 

grupo de trabalho. É importante ressaltar que não é o grupo de trabalho que 1116 

aprova o formato final; é o Plenário do Conselho Nacional de Política Cultural, 1117 

no qual o Estado e a sociedade civil estão representados. O Estado nas suas 1118 

diversas formas, os governos federal, estadual e municipal, todos estão 1119 

representados no Plenário. E esta articulação do Plenário, como todos sabem, 1120 

passa pela sociedade. O Governo não impõe a sua vontade. Porque mesmo o 1121 
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Governo Federal tem uma representação que é pequena perto da dos outros 1122 

segmentos.  1123 

 1124 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 1125 

 1126 

O problema foi entre os representantes das Câmaras mesmo. Do grupo, 1127 

acabaram ficando apenas três dos sete membros. E desses três, infelizmente 1128 

só um conseguiu chegar à reunião do GT.  1129 

 1130 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1131 

 1132 

É isso. E é importante lembrar que essa tensão vai ser permanente no 1133 

Conselho. E que em um Conselho que vai definir a política nacional de cultura 1134 

é obvio que a tensão será permanente. E acho que nos cabe aqui pensar, 1135 

retomando um pouco do que Ana Lúcia disse, como a pauta da Linguagem da 1136 

Dança, por exemplo, vai dialogar com essa pauta nacional dos outros 1137 

segmentos. E precisamos lembrar também que o específico deve ser 1138 

representado em suas grandes questões. Mesmo se não forem contempladas 1139 

no Conselho, elas precisam ser discutidas para ampliar o entendimento de que 1140 

Dança é fundamental para a vida política e pública do País. Por isso temos que 1141 

sensibilizar outros ministérios, e não apenas o da cultura. Cabe a nós aqui 1142 

imprimir uma dinâmica de sensibilização, e não só para os outros governantes. 1143 

Outro ponto que temos discutido no Conselho é que, a partir do final do 1144 

segundo turno das eleições, vamos iniciar o processo de fechamento do 1145 

orçamento da União, que se vai intensificar e ser concluída em meados de 1146 

Novembro. Por exemplo, precisamos iniciar a sensibilização dos 1147 

Parlamentares, Deputados e Senadores, para alocarem recursos nas artes, de 1148 

um modo geral, e na Cultura, processo este que se inicia agora. E é muito 1149 

importante para o Ministério ter os segmentos organizados, ter as linguagens 1150 

organizadas politicamente. Porque uma coisa é abordarmos o Parlamentar e 1151 

tentarmos convencê-lo a destinar verba para a cultura “porque é importante”, e 1152 

outra coisa é a sociedade de um modo geral dizer isto: destine a verba porque 1153 

a sociedade valoriza. Para o Parlamentar isso é muito importante, e não 1154 

apenas o Deputado ou o Senador, isoladamente, mas também as Comissões, 1155 
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as Bancadas partidárias. E para tudo isso, quanto mais organizada 1156 

politicamente estiver a área da Cultura, mais fácil será, e não para o Ministério, 1157 

mas para a sociedade, reivindicar uma ampliação de orçamento. Porque 1158 

sabemos que o processo passa necessariamente por isso. Há questões que o 1159 

Ministério poderá resolver e há as que o Governo de um modo geral vai poder 1160 

resolver. Mas a falta de verbas no orçamento não passa apenas pelo Ministério 1161 

nem pela vontade do Governo Lula. Passa, sim, por uma sensibilização dos 1162 

Parlamentares – inclusive, quem esteve na solenidade de posse do Ministro 1163 

Juca pode-se lembrar que ele disse “sensibilize os Parlamentares, amplie seu 1164 

orçamento no Congresso que o Governo Federal responde também com a 1165 

ampliação”. No começo do Governo Lula, tínhamos, digo, a Cultura respondia 1166 

por 0,2% do Orçamento da União. Hoje estamos entre 0,6% e 0,7% de todo o 1167 

Orçamento da União. É pouco. É pouco mas foi uma ampliação de mais de três 1168 

vezes. Mas somente conseguiremos consolidar a nossa vontade, que é aquele 1169 

desejo de 1% para a Cultura, se sensibilizarmos os Parlamentares, porque hoje 1170 

tramita no Congresso a PEC 150, que destina 2% do Orçamento da União para 1171 

a Cultura. Se sensibilizarmos os Parlamentares eles aprovam isso; então, 1172 

vamos negociar dentro do Governo a consolidação. De modo que essa nova 1173 

organização e esse novo Estatuto dos Colegiados passam por isso também, ou 1174 

seja, pela ampliação da nossa força política, da força política não do Governo, 1175 

mas da área da cultura da qual o Governo faz parte. O Regimento Interno do 1176 

Conselho Nacional é fundamental para transformar essa organização em algo 1177 

que tenha sua duração para além da gestão do Gilberto Gil e do Juca Ferreira. 1178 

Por isso é tão importante consolidarmos, e concordo com Dulce: e precisa ser 1179 

logo. Mas deve ser obtida por consenso, (Intervenção fora do microfone) e 1180 

esse pacto passa por aqui, mas vai ser determinado pelo Conselho, ou melhor, 1181 

pelo Plenário do Conselho. Um Plenário que é diverso, e onde cada linguagem 1182 

tem apenas uma cadeira. (Intervenção fora do microfone) É verdade, isso é um 1183 

problema mesmo.  1184 

 1185 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 1186 

 1187 

Esse é um problema sério, porque realmente fica uma disparidade justamente 1188 

por o Conselho ser amplo e, no momento do voto, há dois poderes. Também 1189 
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temos subdivisões na área de Dança. Penso que o foco não deve ser posto 1190 

nas subdivisões, mas na nossa capacidade de agregar.  1191 

 1192 

Sr Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1193 

 1194 

Sim, e acho inclusive que esta questão deve ser discutida aqui.  1195 

 1196 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 1197 

 1198 

De fato, e a única coisa que alivia um pouco é pensar que é um Conselho 1199 

muito grande.  1200 

 1201 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1202 

 1203 

Cinqüenta e dois membros, mas este número vai se ampliar. 1204 

 1205 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 1206 

 1207 

Cinqüenta e dois membros, e como temos apenas quatro linguagens artísticas, 1208 

ter mais uma voz da área de artes, para mim tem um lado positivo, mesmo que 1209 

haja esta discordância. Porque há uma força muito grande daquele 1210 

pensamento de cultura mais abrangente e coisas assim. Se articularmos nesse 1211 

sentido, entende, Lúcia, é que acho que, se fosse uma Câmara de Artes, 1212 

somente com aquelas linguagens, cada uma com dois representantes, isto 1213 

seria um desequilíbrio muito grande.  1214 

 1215 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 1216 

 1217 

Será que não seria interessante pensarmos neste conceito “cultura e arte”, 1218 

nessas discussões dentro do Conselho? (Intervenção fora do microfone)  1219 

 1220 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1221 

Apenas para retomar minha fala, concordo, Solange, que precisamos ampliar e 1222 

radicalizar a experiência da organização em formatos como esse. 1223 
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Srª Solange de Jesus Borelli (Região Sudeste): 1224 

 1225 

Não digo radicalizar, mas serem mais ousados. 1226 

 1227 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1228 

 1229 

Sim, e se você vir as atribuições, nesse documento que vocês têm mãos, são 1230 

muito mais amplas do que naquele documento que vocês tinham antes. E acho 1231 

que ele é ousado. Quando conseguirmos consolidar isso nacionalmente, 1232 

teremos dado um salto enorme do ponto de vista de organização e 1233 

institucional, de todas as linguagens. E para o Estado Brasileiro isto é uma 1234 

revolução. O Estado nunca dialogou, e nunca teve um espaço institucional de 1235 

diálogo com os segmentos da Cultura nem com as linguagens. Câmara Setorial 1236 

é uma invenção desta gestão. Então, mesmo com sobressaltos, estamos 1237 

caminhando, e rápido. Se pensarmos na vida política do Estado Brasileiro, 1238 

veremos que a Cultura passou a ter um status diferenciado há menos de vinte 1239 

anos, quando ganhou um ministério. Mas isso apenas se consolida com o 1240 

tempo.  1241 

 1242 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 1243 

 1244 

Mesmo assim, um Ministério com a presença importante, isso só vem 1245 

ocorrendo de quatro ou cinco anos para cá. Antes desta gestão, a Cultura, o 1246 

Ministério da Cultura, era um bibelô, um enfeite. 1247 

 1248 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1249 

 1250 

Exatamente: “a cereja do bolo”. Mas hoje temos um PAC, uma escultura que 1251 

tem quatro bilhões. E este valor aumentaremos ampliando nosso diálogo com 1252 

os outros ministérios e colocando uma sementinha de Cultura em cada PAC 1253 

deles, no da Educação, da Política Pública. De modo que concordo que somos 1254 

parceiros nisso e o Estatuto que vocês têm em mãos, o Estatuto dos 1255 

Colegiados, já representa esse avanço. Pode não ser o avanço que queremos. 1256 

E acredito que o que precisamos fazer é tensionar a estrutura para sempre 1257 
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ampliar isso. Mas penso que precisamos aprovar isto aqui logo, para termos 1258 

este avanço consolidado, e para que ele se torne o Regimento do “Conselhão”, 1259 

que também foi criado agora. É então fundamental vocês recuperarem esta 1260 

parte. Neste documento vocês já vão ver a diferença entre Câmara e 1261 

Colegiado. Os Colegiados são diferentes, suas atribuições são mais amplas. E 1262 

por último, para continuarmos nosso diálogo, concordo, Rosa.  Mas a Rosa não 1263 

está aqui. (Intervenção fora do microfone) Concordo mas ela não está aqui. 1264 

 1265 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 1266 

 1267 

Mas pode falar, que repassamos para ela o que for dito.  1268 

 1269 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1270 

 1271 

O que acontece? Na composição do Colegiado, da maneira como ele está 1272 

aqui, paramos no capítulo sobre a sua composição. Como é que se vai 1273 

estruturar o Colegiado, e que atores o irão compor? Quisemos superar a 1274 

questão da representação paritária, e este é um debate que está colocado no 1275 

Conselho. Porque se montarmos uma estrutura paritária, a situação se 1276 

inviabiliza, pois os Colegiados seriam maiores que o Plenário do Conselho. 1277 

Será mais difícil chegar a um consenso em relação ao Colegiado do que ao 1278 

Conselho. Precisamos pensar que esta é uma tarefa de todos. Vocês estão 1279 

fazendo parte de uma instituição, agora, que é parte do Governo Federal. E a 1280 

vida política desta instituição, seus problemas e suas questões, não são 1281 

apenas do Governo, mas de todos que fazem parte dela. Porque nossa gestão 1282 

é sensível, mas como queremos que isso continue daqui para frente, se não 1283 

resolvermos os problemas institucionais, a próxima gestão terá justificação 1284 

para acabar com todos esses passos que estamos consolidando. Esta 1285 

inovação é desta gestão, mas não podemos pensar que terão esta mentalidade 1286 

daqui para frente. Tenho certeza de que não terão. A vida política brasileira é 1287 

feita de sobressaltos e devemos ter maturidade política de pensar nisso. Ou 1288 

seja, a vida política tem sobressaltos e o campo cultural vai-se organizar 1289 

contando com isso. Mas seremos politicamente fortes para que, mesmo se 1290 

mudar a gestão, estarmos organizados para pressionar e reivindicar. A questão 1291 
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da representação paritária pode ser superada mas devemos ter em mente que 1292 

precisamos manter um equilíbrio dos atores nos Colegiados: uma 1293 

representação não-paritária, mas equilibrada. Se não, os secretários estaduais 1294 

vão deixar de vir, e os municipais também. Os outros ministérios vão deixar de 1295 

vir e, com o tempo, o Colegiado vai perdendo a legitimidade política, que é tudo 1296 

o que não queremos. O Conselho, na verdade, está-se consolidando rápido 1297 

porque lá a representação não é paritária, mas há equilíbrio. Todos os atores 1298 

estão representados, a sociedade civil e o Estado. E o Estado significa não 1299 

somente o Governo Federal, mas estados e municípios também. Têm 1300 

comparecido às reuniões, legitimam o Conselho. Os outros órgãos do Governo 1301 

Federal participam igualmente. O MEC tem assento no Conselho, o Ministério 1302 

do Trabalho, o Ministério do Meio Ambiente também. O órgão colegiado é um 1303 

espaço que subsidia o Plenário a tomar suas decisões. É então nesta 1304 

funcionalidade que podemos desenvolver nossa reflexão. A política nacional de 1305 

Dança vai ser pensada aqui, mas, quem vai decidir, quem vai aprovar, será o 1306 

Plenário do Conselho. É obvio que, uma vez consolidado o canal, na sua 1307 

plenitude, muito do que o Ministério for fazendo vai sendo retirado daqui. E é 1308 

por isso que a Funarte está aqui, porque é o órgão que dá voz às políticas 1309 

setoriais. Mas cabe lembrar uma vez mais que há outro desafio. O Plenário do 1310 

Conselho é que decide. Outra coisa: assim como o Plano Nacional da Cultura, 1311 

a idéia é que o Plano Nacional da Dança seja aprovado no Congresso 1312 

Nacional, e tenha a validade de dez anos. E creio que essa é a grande 1313 

contribuição do Plano Nacional. Pode mudar a gestão mas o Plano Nacional da 1314 

Cultura permanece e tem validade por dez anos. É um Plano de Estado e não 1315 

de gestão. Isto é um avanço. O Governo pode mudar, mas o Plano continua 1316 

em vigor. Penso que é nesse caminho que o Plano Nacional de Dança deveria 1317 

caminhar. Vamos fazer um Projeto de Lei e entregar no Congresso. Haverá 1318 

relatoria de Deputados e apenas teremos garantia de que não irão alterá-lo se 1319 

fizermos uma articulação com representatividade, para que eles compreendam 1320 

nossos temas. E, neste ponto, importa também trazermos o Poder Público, o 1321 

Parlamento, para discutirem conosco quando iniciarmos esta etapa, além de 1322 

termos como Relator alguém que seja sensível à causa. Mas conseguiremos 1323 

garantir que isso seja aprovado somente se sensibilizarmos Deputados e 1324 

Senadores.  1325 
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Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 1326 

 1327 

Cabe mais uma consideração.  1328 

 1329 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1330 

 1331 

Um aparte? Pois não. (Intervenção fora do microfone) 1332 

 1333 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 1334 

 1335 

Concordando igualmente com o que Rosa disse, penso que temos que sair 1336 

daqui hoje também com um acordo a respeito da questão desta transição, 1337 

pensando se nossa posição é a representação estadual e como será feita esta 1338 

transição. Que duração terá isso e de que forma será feita essa eleição para os 1339 

novos representantes. De fato, como Dulce falou no início, já pudemos 1340 

perceber que é impossível esta ser a última reunião deste grupo.  1341 

 1342 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1343 

 1344 

Não, mas não é. Não é. Apenas um aparte. Porque quando dissemos que seria 1345 

a última reunião de Câmaras Setoriais, quisemos dizer que, mudando-se os 1346 

nomes, as atribuições mudariam. Inclusive é uma proposta que foi feita pelo 1347 

Governo. Foi o Celso Frateschi que propôs que o mandato dos Conselheiros 1348 

deveria continuar até o final do próximo ano, que é quando renovamos, 1349 

estatutariamente, todos os representantes da sociedade civil no Conselho, e 1350 

então se renovaria também a organização dos Colegiados Setoriais.  1351 

 1352 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 1353 

 1354 

Certo. Então entendo, depois da sua consideração, que este grupo vai 1355 

trabalhar até o final do próximo ano junto. Isso já nos tranqüiliza também. E até 1356 

por essa atenção permanente a que você se referiu, acho que esta instância de 1357 

interlocução da sociedade civil organizada, para dar suporte aos nossos 1358 
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representantes lá no Conselho, precisa ser mantida e ampliada. É o que eu 1359 

queria dizer para referendar o que já foi dito.  1360 

 1361 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 1362 

 1363 

Voltando à fala de Gustavo, e à nossa percepção sobre a estrutura do 1364 

Conselho Nacional de Políticas Culturais, fica muito clara a presença dessa 1365 

idéia do sistema nacional de cultura, na forma dessa organização. E percebe-1366 

se, em alguma parte - não me lembro bem em que tópico, onde se fala da 1367 

criação de câmaras estaduais. Então vocês estão implicando diretamente a 1368 

questão dos governos estaduais nesta alternativa. Pensando também em como 1369 

poderíamos abordar essa outra relação, vemos agora algumas pessoas aqui 1370 

do Encontro da Rede Sul-americana de Dança, onde há também não sei 1371 

quantos países são, não me lembro. (Intervenção fora do microfone) São 13 1372 

países que participam desta rede e que buscam, exatamente devido às 1373 

dificuldades de reuniões presenciais, usar meios tecnológicos para se 1374 

manterem as discussões e os procedimentos de trabalho continuarem em 1375 

ação. Nossa preocupação é o ponto de estrangulamento que fica entre a 1376 

relação estadual e a representação de macrorregião. Que tipo de mecanismos 1377 

poderiam ser utilizados – e aí podem entrar as competências estaduais - para 1378 

que se mantenham as articulações entre os estados. A questão seria saber se 1379 

há possibilidade dessas conexões, para que isso não se perca.  1380 

 1381 

Srª Solange de Jesus Borelli (Região Sudeste): 1382 

 1383 

Bom, mediante todas as falas anteriores, retomo um pouco do que a Ângela 1384 

apontou, no sentido de legitimarmos a nossa atuação, função, enfim, como 1385 

representantes da Câmara Setorial, ou do Colegiado. Porque é muito 1386 

trabalhoso e, duma certa forma, complicado, dialogarmos com as esferas 1387 

municipais e estaduais. Poucos conhecem essa dinâmica de Câmara Setorial, 1388 

e quando nos propomos a resolver essa questão que a Lúcia abordou, da 1389 

Câmara Estadual de Dança, devemos atentar também para o fato de que 1390 

alguns políticos de secretarias de estado têm um tipo de diálogo bem estranho 1391 

com o segmento cultural, com a classe artística, com a Dança. Eles ouvem, 1392 
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escutam a demanda, chegam a ser solícitos por alguns breves momentos, mas 1393 

depois fazem o que bem entendem; e costumam falar inclusive que fizeram 1394 

isso ou aquilo porque veio da demanda da categoria. E retomo, então, dizendo 1395 

que há que se legitimar a nossa atuação. Quem somos nós? E não digo nós, 1396 

Solange, Dulce, mas quem são esses representantes? Qual a legitimidade que 1397 

temos? Parece-me que temos alguma, por favor, senão eu nem estaria aqui. 1398 

Como eu disse aqui para a Sigrid, “acho que vou dar uma volta pelo shopping, 1399 

se de repente tivermos que retomar todas as questões”. Bom, quem somos 1400 

dentro desta esfera, a federal, e como nos projetamos nas outras, a estadual e 1401 

a municipal. Tenho isso mais claro para mim, e acho que cada um também 1402 

tem, porque se articula nas esferas estadual e municipal, devido aos embates e 1403 

necessidades. Enfim, temos conquistas, inclusive estaduais e municipais, mas 1404 

precisamos deste respaldo na esfera federal. E apenas uma coisa mais: não 1405 

podemos esquecer, e talvez esteja sendo redundante e repetitiva, porque 1406 

ninguém aqui esquece, que não somos funcionários, não ganhamos para fazer 1407 

isso e, e embora tenhamos as despesas custeadas – passagens, estada, e 1408 

tudo o mais – abrimos mão do nosso tempo de trabalho, coisas que vocês não 1409 

perdem. De modo que é necessário algo mais dinâmico com relação a certas 1410 

atividades e ações, que devem vir de vocês, principalmente. Senão, nos 1411 

sobrecarregamos demais, demais. E fica repetitivo, e nossos parceiros olham 1412 

para nós e perguntam “Vocês estão recebendo por isso, não?” E digo: 1413 

ganhamos, sim, de uma outra forma. Mas há um desgaste enorme, enorme. 1414 

Quantos de nós aqui não paramos e dizemos “Não dá mais, cansei”. Bom, 1415 

enfim, está aí mais uma angústia exposta, em que há de se pensar, e ir em 1416 

frente.  1417 

 1418 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1419 

 1420 

Sobre o que foi colocado por vocês, e por último por Lúcia e Solange, acredito 1421 

que a questão seja esta dificuldade de articulação e o quanto é complicado 1422 

dialogar nas esferas Municipais e Estaduais. Por conta do Sistema Nacional de 1423 

Cultura, temos feito conferências nos Municípios e Estados. Este ano, no caso 1424 

do Rio de Janeiro, já fizemos quase dez conferências. Semana passada, 1425 

terminamos a conferência de Parati. Temos levado esse formato, esse diálogo, 1426 
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às Câmaras Setoriais e grande parte dos municípios, quase todos, tem 1427 

incorporado esse formato. Se não é o ideal, é uma primeira iniciativa. Angra 1428 

dos Reis, Parati, assim como vários outros Municípios, estão incorporando 1429 

esse formato, o que entendemos como positivo. Ou seja, os segmentos 1430 

artísticos estão dialogando sobre as suas especificidades, entre as quais está 1431 

representada a dança, e também estão pensando seus Planos de Cultura. O 1432 

que percebemos é um desafio, um ponto de estrangulamento difícil ainda, e 1433 

que, embora na “Munique 2006” (?) o IBGE aponte que 60% dos municípios 1434 

têm uma política definida, percebemos uma série de dificuldades nas reuniões 1435 

presenciais. Nessas conferências, todos os Municípios têm se comprometido a 1436 

desenvolver Planos Municipais de Cultura, a criar Conselhos e Câmaras 1437 

Setoriais. Com isso, imagino que chegará um momento em que talvez 1438 

consigamos espelhar um pouco mais dessas realidades locais que aqui vocês 1439 

apontaram. Essa é uma questão. A outra é o quanto também esses Fóruns 1440 

Permanentes de Cultura, que os próprios Municípios estão apontando como 1441 

necessidade, e não apenas o Conselho, porque o Conselho tem uma pequena 1442 

representação, de 10 ou 15 pessoas. E é preciso fazer circular as informações, 1443 

ter boletins, Fóruns que cumpram esse papel. Foi a partir destes Fóruns que 1444 

vocês passaram a ser representantes aqui na Câmara. Precisa-se fortalecer 1445 

essa importância do Fórum e ressaltar que os Municípios estão também 1446 

incorporando a iniciativa de criar os Fóruns. Identifico também como importante 1447 

o mapeamento das Cadeias Produtivas, o que considero ser uma necessidade 1448 

premente para o Ministério da Cultura, para a Funarte, para todos nós. Isso 1449 

porque precisamos saber quem são os grupos, quem são os agentes. Precisa-1450 

se fazer um cadastro do sistema de formações culturais, o que a SPC já vem 1451 

elaborando. Temos tratado desta questão também com os Municípios, para 1452 

que incorporem a idéia e façam seus cadastros, e com isso saibamos quem 1453 

são os interlocutores, de que Políticas estamos falando, para quem, porque e 1454 

onde, quem são os grupos, o quanto eles movimentam, qual é o público 1455 

atingido. Ou seja, precisamos saber que tipo de ação estamos fazendo de fato 1456 

na economia da cultura para que possamos alavancar outras ações, tais como 1457 

diminuir as cargas tributárias, melhorar a questão trabalhista e previdenciária. 1458 

Considero que esse mapeamento das Cadeias Produtivas seja fundamental e 1459 

talvez eu aponte como principal prioridade. Para dar continuidade às 1460 
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discussões, sugiro que façamos um planejamento acerca dos próximos 1461 

encontros e reuniões já propondo encaminhamentos, tais como os temas que 1462 

seriam considerados prioritários, quem seriam os convidados, que Ministérios. 1463 

Pois apesar de termos as cadeiras fixas, costumamos convidar determinados 1464 

Ministérios para reuniões especificas. Pensando no futuro, nos próximos 1465 

encontros, o que pensaríamos para o próximo ano? Estamos chegando ao fim 1466 

deste ano, e se formos fazer algum encontro ainda, precisamos definir quando 1467 

e que temas consideraríamos como fundamentais de abarcar.  1468 

 1469 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 1470 

 1471 

Posso fazer um adendo da fala de Lúcia? O que apontei não é a questão da 1472 

dificuldade do Estado, não é a dificuldade de diálogo. A questão de que estou 1473 

falando é: estamos tratando da necessidade de permanência de uma 1474 

representação Estadual, e há um pensamento muito claro na deliberação do 1475 

Conselho sobre a estruturação do Sistema Nacional de Cultura, o que se 1476 

reflete quando mostro competências Federais, Estaduais e Municipais. Neste 1477 

cenário, como poderíamos pensar em uma articulação com os Estados para 1478 

que eles próprios assumam a competência de enviar seus representantes para 1479 

essa Reunião Nacional? Minha sugestão é que seja pensada essa 1480 

possibilidade, pois sabemos que há dificuldades inclusive financeiras para que 1481 

o Governo garanta a vinda dessas pessoas. Cada Estado aqui deve estar 1482 

pensando no seu Sistema Estadual de Cultura. Lá na Bahia estamos discutindo 1483 

isso, com a participação do Secretário Márcio Meirelles, exatamente pensando 1484 

na articulação da Lei, toda a estruturação está sendo muito baseada na 1485 

estrutura do MinC. Então começamos a pensar primeiramente nessas Câmaras 1486 

seguindo esta estrutura, mas estamos nesse momento discutindo qual seria um 1487 

outro formato que garantisse essa representatividade e que pudesse não ser 1488 

tão piramidal. Ainda não temos resposta, estamos em estudo com Ângela 1489 

Andrade levando isso à frente. Então não é a dificuldade de diálogo no estado, 1490 

mas sim como podemos pensar para que essa estrutura do Sistema Nacional 1491 

dialogue com o Estado para essas competências. 1492 

 1493 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1494 
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Estão sendo criados Sistemas Estaduais e Municipais de Cultura, o que 1495 

acredito que possibilitará diálogo e a construção dessa rede, na visão sistêmica 1496 

em que estamos buscando basear o Sistema Nacional de Cultura. 1497 

 1498 

Srª Ângela Maria Gonçalves (Região Sudeste): 1499 

 1500 

Quando você falou que estão se organizando em alguns Municípios no entorno 1501 

do Rio de Janeiro, como foi colocado, com Câmaras e etc., a quem você se 1502 

refere como “nós”? A Funarte? 1503 

 1504 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1505 

 1506 

Não. O Ministério da Cultura como um todo, mas isso está se dando, estou 1507 

dando um exemplo do caso do Rio de Janeiro, mas estamos fazendo isso em 1508 

todo (Intervenção fora do microfone) E isso é importante porque os três Entes 1509 

Federais estão representados, Estado, Município e União, cuja parceria faz 1510 

parte da Política do Sistema. Então acredito que já está havendo diálogo direto 1511 

com as Câmaras Setoriais e com todo o Sistema ou Plano. E estamos fazendo, 1512 

como disse o Gustavo, esses Seminários Regionais pelo país para consolidar o 1513 

Plano Nacional de Cultura. Tudo isso se somará, convergirá para esse diálogo, 1514 

fazendo um ponto de encontro entre as Câmaras Setoriais, o Plano Nacional, o 1515 

Sistema, as Conferências. 1516 

 1517 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 1518 

 1519 

Desculpem-me as pessoas se estou sendo repetitiva, mas eu gostaria de 1520 

esclarecimento, ainda não entendi muito bem sobre esse novo papel da 1521 

Câmara, esse formato, essa mudança de Colegiado. Não tive tempo de ler o 1522 

Regimento todo, onde possivelmente estão as explicações, mas, por exemplo, 1523 

esse grupo que está aqui irá até quando? Quais são as ações, qual é o papel 1524 

desse grupo? Existe uma transição ou não? Para mim essas questões ainda 1525 

não estão claras. Gostaria de salientar também o fato de que a realidade dos 1526 

Estados é muito diferente uma da outra. O Paraná, por exemplo, tem 8 anos de 1527 

morte cultural. 1528 
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Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 1529 

 1530 

Cabe uma questão de ordem. A idéia do Ministério e do Grupo de Trabalho é 1531 

que esse grupo continua existindo até o fim do próximo ano, neste formato em 1532 

que nos encontramos hoje. Buscamos os formatos da última reunião das 1533 

Câmaras Setoriais e os aplicaremos daqui para frente. Então o mandato seria 1534 

até o fim do ano que vem, quando concluiríamos o processo de renovação das 1535 

Câmaras. A idéia é que no segundo semestre do ano que vem tenhamos 1536 

Fóruns onde possamos eleger os representantes. Então o mandato é até o fim 1537 

do ano que vem. Quais são as atribuições? Migramos de um formato de 1538 

Câmara Setorial, no qual havia basicamente a atribuição de elaborar a Cadeia 1539 

Produtiva, para um formato de ação mais amplo, cujo estatuto está expresso 1540 

aqui no documento de Câmara Setorial, que está em suas mãos. Então, as 1541 

atribuições desse novo formato seriam essas que estão aqui definidas. 1542 

Estamos fazendo a última reunião das Câmaras em si, migrando para um 1543 

modelo agora mais amplo de Colegiado Setorial, com as mesmas pessoas, no 1544 

entanto com novas atribuições. Estas atribuições fazem parte do Estatuto do 1545 

Conselho Nacional e estão sendo discutidas pelo Conselho. Basicamente a 1546 

única divergência no que se refere ao grupo de trabalho é com relação à 1547 

representação ser por estado ou ser por região, apenas isso. Seria importante 1548 

que todos lessem esse documento, pois são questões mais amplas que vamos 1549 

passar a tratar aqui. A intenção do Conselho passa a se reproduzir aqui 1550 

também, no sentido de convocar outros Ministérios. A idéia é que eles sejam 1551 

um espaço não só de formulação das Políticas da Cultura para o Ministério, 1552 

mas de Cultura para os outros Ministérios também. Então, Dulce é testemunha 1553 

disso e Rosa também, a formulação que fizemos do Conselho influencia as 1554 

Políticas do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, do 1555 

Ministério da Justiça. Este último não faz parte do nosso Plenário apesar de ter 1556 

pedido para fazer parte, mas num acordo que fizemos, não o Ministério e sim o 1557 

Conselho, pensamos que este não é o momento de incorporá-los, eles entram 1558 

apenas como ouvintes. Tudo isso está sendo reconfigurado agora, e vocês são 1559 

parte desse processo. Essa migração para o novo modelo também afeta nosso 1560 

cotidiano da Dança. 1561 

 1562 
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Srª Marise Gomes (Região Sul): 1563 

 1564 

Em primeiro lugar, desculpem-me o atraso, foi um problema com a Gol ontem, 1565 

mas aqui estou. Uma coisa muito importante que percebemos logo em 2005 1566 

quando começamos o trabalho da Câmara, é que o Rio Grande do Sul já tinha 1567 

uma peculiaridade de ter uma Comissão Permanente de Dança formada com 1568 

participação de todas as Universidades, Associações, Sindicatos, Poder 1569 

Público Estadual e Municipal, escolas de ballet clássico, bailarinos 1570 

independentes, inclusive o CTG (Centro de Tradições Gaúchas). E a partir 1571 

deste trabalho foi indicado o representante para a Câmara Setorial. Com isso, 1572 

divulgamos, pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, o trabalho da 1573 

Câmara Setorial e dissemos que a partir de então nos organizaríamos, 1574 

requisitando que fizessem um censo nas regiões. Ou seja, construímos todo 1575 

um trabalho que, com a interrupção, foi paralisado. Agora, quando fizemos 1576 

contatos na região da fronteira oeste, por exemplo, que é a nossa tríplice 1577 

fronteira, Argentina e Uruguai, antes desta reunião, sentimos dificuldades 1578 

justamente devido a essa interrupção. Na última reunião eram sete Municípios 1579 

reunidos com participação dos sete Secretários do Município de Educação e 1580 

Cultura na Câmara de Vereadores de Santana do Livramento. E quando 1581 

fizemos contato para que participassem desta reunião, que mandassem suas 1582 

sugestões, mostraram-se indignados por termos ficado um ano e meio sem dar 1583 

notícias. Este é só um exemplo que teremos que reconstruir, e sendo esforço 1584 

(?) da Funarte e do Ministério para retomar o trabalho das Câmaras Setoriais, 1585 

mas que com essa composição tenhamos esse suporte do Ministério. De 1586 

qualquer forma, acredito que uma representação ou um suporte institucional do 1587 

Ministério ou da Funarte, não sei quem estará a cargo disso, sejam importantes 1588 

para que possamos ter essa força de representação no nosso Estado, e para 1589 

que possamos dizer legitimamente que somos da Câmara Setorial do 1590 

Ministério da Cultura. A peculiaridade política regional, estadual, é um absurdo. 1591 

Não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande 1592 

do Sul, na gestão do Estado, com a cultura. Além da morte cultural, a 1593 

governadora está dando “graças a Deus” pelo fato de a Lei de Incentivo 1594 

Estadual ter implodido. Parou-se qualquer tipo de repasse com a justificativa de 1595 

ter havido fraude, sendo necessário envolvimento policial e prisão, com 1596 
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falsificação de assinaturas em um projeto de Dança. E ainda sugere que essa 1597 

interrupção tenha se dado devido a fraudes cometidas por “essa gente da 1598 

Cultura”, que por isso tenha estancado o Sistema de Incentivo à Cultura no 1599 

Estado, o qual já havia sucateado. (Intervenção fora do microfone) E no 1600 

Município também, não vou falar porque estamos em época de eleições, 1601 

“graças a Deus”. Vamos seguir, retomar. A situação encontra-se nessa 1602 

opressão política, ou seja, “nadar contra a corrente” estadual com as 1603 

representações estaduais e municipais, sem ter um suporte institucional.  Um 1604 

ofício com timbre de qualquer Federal tem enorme poder em um Município. 1605 

Como disse a Solange. Trabalhamos. Se não ganhamos, trabalhamos 1606 

igualmente. A Comissão do Rio Grande do Sul tem feito essas reuniões 1607 

regionais. Fizemos coletivos regionais, estávamos no processo, com um 1608 

entusiasmo que obviamente esmoreceu com essa interrupção. Àquela época, 1609 

já sentíamos que precisamos de um suporte para dizer que a Câmara Setorial 1610 

realmente existe. Se tivéssemos um crachá, não achariam que estamos 1611 

“blefando” quando dizemos que estamos trazendo um trabalho que precisa ser 1612 

discutido. Precisamos, então, desse apoio institucional para que possamos 1613 

superar as adversidades políticas regionais e para que não haja jogo político. E 1614 

não se trata de dinheiro, nem estamos falando deste aspecto, não chegamos 1615 

ao ponto de discutir a questão financeira, companheiros. Sem esse apoio 1616 

institucional, não conseguiremos. Cansamos, pois vivenciamos um processo de 1617 

realmente enfrentar uma situação muito adversa, como certamente em outros 1618 

locais. Não adianta estar tudo aqui e não termos este apoio institucional para 1619 

dar o retorno. Ou seja, é dito “sociedade civil, organize-se”. Tudo bem, nos 1620 

organizamos, mas e agora reclamamos para quem? Para o Bispo? Para o 1621 

Ministro? Precisamos então desse suporte institucional para que o trabalho que 1622 

realizamos lá seja valorizado. Acredito que sem esse suporte institucional a 1623 

questão regional não funciona. Esse era um ponto a ser tratado. Uma pergunta: 1624 

as Comissões Temáticas e os Grupos de Trabalho. Aqui se fala que a 1625 

composição será de acordo com norma do Ministério. É isso mesmo? 1626 

 1627 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 1628 

 1629 

É do Conselho. 1630 
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Srª Marise Gomes (Região Sul): 1631 

 1632 

Ok. Pergunto por que quando fizemos aqueles Grupos de Trabalho na própria 1633 

Câmara, no qual tinham os Grupos Temáticos e depois os Grupos de Trabalho, 1634 

a questão jurídica, a questão trabalhista, ou seja, nós das áreas vamos 1635 

participar na composição? Porque isso também é interessante, pois a Dança 1636 

tem essa discussão. Volto a falar da Lei da Dança, da regulamentação, do 1637 

exercício profissional do artista da Dança. (Intervenção fora do microfone) Se 1638 

houver a formação do Grupo de Trabalho que vai discutir as relações jurídicas, 1639 

as relações de trabalho, participaremos da indicação destes componentes? 1640 

Como será a formação desse Grupo de Trabalho? Quem seria indicado? Bom, 1641 

na música, com a produção de CDs, ou no cinema, quem tem mais força de 1642 

produção ou de retorno financeiro? Nós, das áreas artísticas, temos que 1643 

participar da composição direta ou indiretamente, indicando, participando, 1644 

discutindo a composição dessas Comissões Temáticas e dos Grupos de 1645 

Trabalho. Essa se revela uma questão importante, na qual devemos pensar. 1646 

 1647 

Srª Marta Cesar (Rio Grande do Sul): 1648 

 1649 

Serei breve, pois teremos que terminar a redação daqueles dois artigos da 1650 

manhã ainda para voltarmos a falar. Para confirmar o que foi dito, preciso 1651 

colocar a situação de Santa Catarina, pois quando falamos nas Secretarias 1652 

Estaduais, no nosso caso também é muito preocupante e é o que está 1653 

acontecendo com o Mais Cultura, o Cultura Viva, que passou a ser Estatal e 1654 

estamos tendo vários problemas. Então queremos institucionalizar sim, mas 1655 

precisamos ter a sensibilidade de manter esse canal aberto que a Câmara tem, 1656 

e que uma institucionalização direta com o Secretário pode não ser bom. Com 1657 

raras exceções, parece-me que está indo bem na Bahia, mas as nossas 1658 

dificuldades são enormes. Então, se estamos pensando em funcionalidade, 1659 

devemos considerar que Santa Catarina tem anomalias graves. 1660 

Conseguiremos falar de Dança se não conseguimos nem falar de Cultura? A 1661 

Secretaria lá é de Esporte, Turismo e Cultura. Acabamos de receber o 1662 

Seminário em que fizeram uma apresentação enorme das atrações turísticas 1663 

de Santa Catarina. Existe uma confusão enorme, uma dificuldade em situar 1664 



 51/109 

onde está a Cultura, então eu queria que prestássemos atenção. Não sei se à 1665 

tarde falaremos da forma como acontecerá tudo isso, mas devemos lembrar 1666 

que realmente há um perigo grande de institucionalizarmos diretamente via 1667 

Governos Estaduais. 1668 

 1669 

Srª Sigrid Augusta (Cadeia Produtiva): 1670 

 1671 

Rapidamente também, pretendo reforçar a colocação inicial da Marise e da Ana 1672 

Lúcia com relação à atuação do Ministério, a atuação presencial nos 1673 

Municípios, porque acredito que a diversidade que se apresenta no Brasil, 1674 

ocorre também dentro do próprio Estado. E considero que a presença do 1675 

Ministério no Município é fundamental para esse avanço. Penso que está se 1676 

tentando construir uma Política de Estado, claro, comprometendo também os 1677 

Estados da União, mas penso que mais que o Estado seria importante 1678 

comprometer os Municípios, porque mesmo sendo uma Política de Estado e 1679 

não de Gestão, acabamos sempre dependendo da Gestão. Isso porque, 1680 

mesmo que seja uma Política de Gestão, se o Estado quiser, dependendo das 1681 

pessoas que ocupam aqueles cargos, pode congelar. Ou seja, a Política de 1682 

gestão pode existir, mas ainda assim não funcionar. E se conseguirmos um 1683 

comprometimento maior dos Municípios, acredito que teríamos um peso maior 1684 

em cada Estado. A exemplo do que a Marise colocou a respeito do Rio Grande 1685 

do Sul, que é o nosso Estado, as Políticas existem mas elas não funcionam 1686 

porque esse Estado, ou as pessoas que ocupam esses cargos, não 1687 

consideram essa questão importante. Então simplesmente temos quatro, oito, 1688 

dez anos de uma estagnação cultural, embora os mecanismos existam. Acho 1689 

que quanto mais sensibilizarmos os Municípios, e com a participação de vocês 1690 

nessas reuniões presenciais, mais teremos resultados efetivos. 1691 

 1692 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1693 

 1694 

Exatamente, estamos fazendo isso. Tivemos três dias de conferência em cada 1695 

Município e saímos de cada um deles com Plano, e as Câmaras Setoriais 1696 

estão fazendo parte desse plano. 1697 

 1698 
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Srª Sigrid Augusta (Cadeia Produtiva): 1699 

 1700 

Considero fundamental esse caminho, e coloco minha segunda pergunta: essa 1701 

proposta de vocês atinge, em curto prazo, quantos Estados? Porque você 1702 

colocou o Rio de Janeiro, mas dentre os Estados da União, trata-se de um 1703 

Estado que tem um privilégio com relação ao eixo em que está situado, um 1704 

eixo bastante produtivo. E os outros estados da União, quando serão 1705 

contemplados com esses encontros, Seminários e Conferências do Ministério? 1706 

(Intervenção fora do microfone)  1707 

 1708 

Sr. Rui Moreira dos Santos (Região Sudeste): 1709 

 1710 

Bem, fui adequando minha colocação à medida que fui escutando as pessoas. 1711 

E um ponto que considero importante é que estamos vendo e vivenciando o 1712 

que aconteceu nesses dois anos de paralisação, portanto vejo a importância de 1713 

elencarmos as prioridades de todas as frentes de todos os assuntos que estão 1714 

aparecendo por aqui, para que possamos contemplar a idéia de sair daqui com 1715 

algum encaminhamento. Então é isso, que elenquemos as prioridades para 1716 

podermos dar continuidade, porque já é bem tarde. 1717 

 1718 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 1719 

 1720 

E lembrando que é uma pauta de trabalho que não se encerra este ano. 1721 

Continua ano que vem. 1722 

 1723 

Srª Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 1724 

 1725 

Quero começar pedindo desculpa pelas minhas tosses, estou muito gripada. 1726 

Gustavo, eu gostaria de ratificar a sua fala anterior chamando a atenção para o 1727 

que estamos defendendo, no sentido de que pensemos que um Parâmetro 1728 

Nacional, construído para qualquer setor, considerando a diversidade do nosso 1729 

país, é e será sempre muito polêmico. Então, essa diversidade de 1730 

representações que defendemos no Colegiado vai justamente ao encontro do 1731 

que você tem falado, de diminuição de tensões. Então é muito importante que 1732 
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garantamos, e que vocês compreendam, que quanto maior for a 1733 

representatividade do Colegiado, quanto mais vozes ele reverberar, mais 1734 

tranqüilo e mais seguro serão os resultados no Conselho Nacional de Cultura. 1735 

Quando você falou também que é importante que estejamos bem apropriados 1736 

para que se pressionem os parlamentares, lembrei-me muito de uma situação 1737 

que tivemos de polêmica com o pessoal da Educação Física. No Ceará a 1738 

atuação da Câmara Setorial foi determinante. Tínhamos dois ou três 1739 

parlamentares em posições bem estratégicas dentro da comissão, e foi muito 1740 

importante que a Câmara Setorial já tivesse com essa força e nós, a partir da 1741 

representação do Ernesto aqui, bem apropriados do processo a ponto de 1742 

chegarmos junto a esses parlamentares e fazer com que a posição deles se 1743 

revertesse. Então, com esse exemplo reforço mais uma vez a necessidade de 1744 

termos muitas vozes, com o Brasil realmente representado no Colegiado de 1745 

Dança. 1746 

 1747 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 1748 

 1749 

Acho que foi muito importante essa manhã para esclarecer e unificar um pouco 1750 

as informações, pois mesmo que com todas as limitações nossa rede 1751 

heroicamente esteja tendo essa continuidade, ainda assim é muito importante 1752 

que possamos relatar presencialmente todas as questões que estão sendo 1753 

levantadas no Conselho. E também pessoalmente devido à posição formal do 1754 

Ministério. Pedirei desculpas a todos, mas serei um pouco chata. Um 1755 

pouquinho mais do que sou normalmente, vocês já estão acostumados. Já é 1756 

meio dia, e estou realmente ficando muito preocupada com o andamento das 1757 

nossas questões. Somos movidos tão fortemente por nossos ideais, pela nossa 1758 

Dança, que qualquer assunto levantado consideramos de vital importância e 1759 

caímos em uma armadilha própria, de pretender, a cada assunto que surge, ir 1760 

ao fundo da questão até que ela se resolva. E infelizmente sabemos que não 1761 

teremos capacidade para tanto, até por uma questão de limite de tempo. Então 1762 

pedirei desculpas e peço à Mesa que me ajude nesse encaminhamento em 1763 

relação ao documento que temos que redigir. Gostaria de sugerir o seguinte: 1764 

quando o Gustavo colocou que um grupo foi nomeado na Plenária do 1765 

Conselho, e chegou a elaborar uma proposta para o próprio Plenário do 1766 
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Conselho em relação aos artigos nono e décimo para os Colégios Setoriais, 1767 

percebi que o trabalho foi bem legal no sentido de modificar alguns termos, 1768 

incluir uns, suprimir outros. Não sei se vocês receberam só o Regimento 1769 

propriamente dito, mas eu trouxe uma cópia, que depois podemos xerocar para 1770 

todos, da proposta do Grupo de Trabalho que nem chegou a ser apreciada 1771 

porque conseguimos mais uma vez retirar. (Intervenção fora do microfone) Está 1772 

inconcluso, exatamente. Mas qual é a minha proposta? Temos que nos 1773 

articular, porque sabemos que passaremos no Plenário, e para isso, se de 1774 

alguma maneira concordarmos com grande parte do encaminhamento do 1775 

trabalho que esse grupo já realizou, considero um ganho. Pelo que observei, 1776 

podemos concordar com 90%. Seria interessante, a Câmara Setorial apóia, 1777 

respalda o Grupo de Trabalho no que se refere a tais aspectos, e sugere uma 1778 

modificação, que é a questão da representatividade. Esse apoio seria uma 1779 

vantagem frente ao Plenário, comungamos com o Grupo a questão de não 1780 

precisar ser lista tripartite (Ininteligível) e colocamos a questão das 1781 

representatividades Estaduais. Proponho que votemos essa questão, para já 1782 

sairmos com um documento de encaminhamento redigido e assinado por 1783 

todos, que Dulce levaria então para o Grupo de Trabalho. Peço que a Mesa, 1784 

por favor, encaminhe a minha proposta para votação. 1785 

 1786 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 1787 

 1788 

Têm mais dois inscritos, depois estou inscrita.  1789 

 1790 

Sra. Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 1791 

 1792 

Obrigada. 1793 

 1794 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 1795 

 1796 

Concordo plenamente com a proposta de Rosa, mas gostaria só que 1797 

fixássemos o avanço que tivemos hoje, para que não precisemos voltar mais a 1798 

essa questão. E com isso, gostaria de reforçar também a responsabilidade de 1799 

cada um de nós de retomarmos o que foi dito sobre a representação, uma 1800 
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questão muito importante. Não queremos dinheiro, e sabemos que não 1801 

teremos condições de ter reuniões tanto quanto gostaríamos ou precisaríamos. 1802 

Ficamos dois anos sem reunião e agora vamos solicitar a realização de quatro 1803 

reuniões que não ocorreram. Sabemos que o MinC não tem condições de fazer 1804 

isso, mas podemos, como bem propôs a Lúcia, de os próprios Estados 1805 

assumirem as viagens. Talvez você possa garantir pela Bahia, mas não pode 1806 

garantir por outros Estados. Por outro lado, podemos criar estratégias como 1807 

sempre fizemos. Se for haver um evento, nos encontramos, mandamos uma 1808 

informação, fazemos uma deliberação conjunta. Não adianta imaginarmos que 1809 

teremos melhores condições de trabalho. Para que tenham uma idéia, a 1810 

questão Estadual é seriíssima. Faço parte de um Conselho, e imaginei nessa 1811 

posição pelo menos as informações regionais eu teria. No entanto, o Conselho 1812 

do Estado do Nordeste continua do mesmo jeito, um isolamento terrível. 1813 

Inclusive é uma piada. Recebi um telefonema do representante da Funarte ou 1814 

do MINC, não sei, é o MINC que tem uma representação em Recife, 1815 

convidando-me, como membro do Conselho, para um evento que aconteceu 1816 

agora em Recife, em que Lúcia esteve presente. Ao final do evento, disseram-1817 

me que eu deveria providenciar minha passagem de volta. Fiz questão de 1818 

deixar claro que isso estava totalmente fora de propósito, eu mesma assumir 1819 

essa despesa seria demais. Precisamos então entender que não teremos 1820 

melhores condições de trabalho, mas pelo menos necessitamos ter esse 1821 

respeito e a representatividade do Trabalho que estamos fazendo, o que é 1822 

fundamental e um avanço. Podemos agora retomar de onde paramos. 1823 

Gostaria, inclusive, que aquelas últimas recomendações da Câmara fossem 1824 

retomadas e tivessem algum pronunciamento, talvez à tarde possamos fazer 1825 

isso, e apóio perfeitamente a indicação de Rosa. (Intervenção fora do 1826 

microfone)  1827 

 1828 

Srª Waldete Britto Silva (Região Nordeste): 1829 

 1830 

Bom, gostaria de me posicionar reforçando a importância dessa reunião que 1831 

tivemos pela manhã para todos nós e, sobretudo, acho que para o próprio 1832 

Gustavo e para o Márcio, pois puderam ter um panorama do que vem 1833 

acontecendo. Sei que já tinham uma idéia por meio dos documentos, mas por 1834 
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meio do que foi dito aqui pelos representantes, sobre o quanto têm evoluído 1835 

mesmo nossos trabalhos, e todas as ações que evoluíram nos Estados que 1836 

representamos não vieram de outro local senão das nossas discussões. E 1837 

pergunto ao Gustavo: foi muito bom perceber em sua fala o comprometimento, 1838 

e espero que não seja só uma fala, pois de fato estamos apostando nisso, de 1839 

que esse documento realmente legalizará, oficializará nossas representações. 1840 

Por quê? Sabemos o quanto progredimos conseguindo algumas coisas nos 1841 

nossos Estados, sem nenhuma documentação, com a nossa “cara de pau”, 1842 

indo aos setores e dizendo às vezes isso é necessário. Conseguimos algumas 1843 

coisas sim, mas se tivéssemos realmente um documento que fizesse valer 1844 

oficialmente essa nossa função, acredito que conseguiríamos muito mais. Se 1845 

conseguimos algumas coisas sem essa documentação, apenas pelos nossos 1846 

trabalhos nos nossos Estados, seja como artistas, seja como produtores, seja 1847 

como professores dentro das universidades como é meu caso e o caso de 1848 

alguns colegas aqui. A minha pergunta é: em qual tempo você acha que o 1849 

Ministério poderá nos fornecer esse documento? Até o final deste ano, ou início 1850 

do próximo? Até para que, ao retornarmos para os nossos locais, possamos 1851 

chegar com algo a mais. Discutimos, rediscutimos e trouxemos propostas dos 1852 

nossos pares, mas insisto em perguntar pelo prazo. Desculpem-me se estou 1853 

sendo chata, mas é importante porque essa paralisação de dois anos que 1854 

aconteceu, embora de fato não tenha sido totalmente uma paralisação, como já 1855 

foi dito aqui, porque de alguma maneira conseguimos nos mobilizar em alguns 1856 

lugares, mas de qualquer maneira houve uma certa dispersão. Pelo menos em 1857 

Belém houve, diminuiu a quantidade de pessoas, que já eram poucas nas 1858 

nossas reuniões e diminuíram mais ainda depois dessa paralisação. E agora, 1859 

ao retornar, retomarei as discussões nesse novo formato de Colegiado, mas 1860 

seria muito interessante que eu pudesse chegar já dizendo que agora será 1861 

mais oficial, que realmente poderemos fazer mais coisas além do que já 1862 

fizemos. Em Belém do Pará, por exemplo, conseguimos, graças às nossas 1863 

discussões, implantar nosso curso de Licenciatura Plena em Dança, que já 1864 

está com sua primeira turma funcionando e já começará agora uma segunda 1865 

turma. E só conseguimos que fosse realmente em Dança a partir dessas 1866 

reuniões aqui, porque antes o projeto político pedagógico estava pronto para 1867 

ser autorizado na Universidade ser em Artes Cênicas. Então isso já foi um 1868 
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avanço para nossa categoria em Belém, da mesma forma que em 28 de 1869 

novembro de 2006 tivemos uma reunião a partir da qual conseguimos 1870 

encaminhar uma espécie de sistematização das propostas da categoria de 1871 

Dança para a Secretaria de Cultura, pedindo que fosse feito um Edital 1872 

desvinculado das Artes Cênicas. Historicamente, é a primeira vez em Belém 1873 

que se consegue um Edital específico para a Dança. Essas conquistas todas 1874 

vieram daqui, certamente com essas discussões, então qual é o prazo para 1875 

esse documento? Sei que está é uma situação de “saia justa”, mas como a 1876 

própria Lúcia nos lembrou, por muitas vezes esperamos e esse documento não 1877 

foi feito. Isso não nos impedirá de continuar trabalhando.  1878 

 1879 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 1880 

 1881 

Desculpa, Waldete. Quem sabe um calendário, se não um documento, um 1882 

calendário. 1883 

 1884 

Srª Waldete Britto Silva (Região Nordeste): 1885 

 1886 

Mas um calendário fazemos. (Intervenção fora do microfone) De alguma 1887 

maneira, trabalhamos a partir de um calendário, nos programamos fazemos o 1888 

nosso cronograma de reuniões, mas pelo meu entendimento o que precisamos 1889 

não é de um calendário. Agora dê um jeito, Gustavo. (Intervenção fora do 1890 

microfone)  1891 

 1892 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1893 

 1894 

Acho que vocês estão se organizando, vieram aqui todas organizadas. A culpa 1895 

é de Dulce, não? 1896 

 1897 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 1898 

 1899 

Fomos dormir à meia noite ontem. 1900 

 1901 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1902 
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Acho que o pessoal já veio organizado para a reunião. 1903 

 1904 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 1905 

 1906 

Mas sempre fomos organizadas. 1907 

 1908 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 1909 

 1910 

Com certeza. Somos muito organizadas, organizamo-nos há anos. A nossa 1911 

organização não parou. 1912 

 1913 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1914 

 1915 

Existem duas questões objetivas levantadas por vocês: a proposta de alteração 1916 

com respaldo da Câmara e o Termo de Posse. Deixarei essas duas questões 1917 

para o final, uma estratégia para que vocês as esqueçam. Não, brincadeira, é 1918 

que elas já estão encaminhadas. A organização disso, do ponto de vista 1919 

Nacional, e a importância que isso tem para o Governo Federal, não se 1920 

refletem nos Estados e nos Municípios, o que é natural que aconteça. À 1921 

medida que consolidamos o Sistema Nacional de Cultura, isso passa a não ser 1922 

uma vontade do governante, e sim um dever dos Secretários Municipais e 1923 

Estaduais. E é nesse sentido que temos que caminhar. A Cultura é organizada 1924 

de forma muito díspar e sua institucionalidade é muito precária. Os Conselhos 1925 

Estaduais são totalmente diferentes dos Municipais. Essa é uma realidade 1926 

muito difícil, e teremos que mudá-la com o tempo. Na maior parte dos 1927 

Conselhos Estaduais os Conselheiros não são eleitos, o que é absurdo. 1928 

(Intervenção fora do microfone) Exatamente, são amigos do Rei. 1929 

 1930 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 1931 

 1932 

E são vitalícios em alguns cargos. 1933 

 1934 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1935 

 1936 
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Exato. Só mudaremos isso se consolidarmos um modelo com regras claras, em 1937 

que todos estejam representados. O mesmo processo de eleição de um 1938 

Conselheiro do SUS tem que servir para o nosso Conselheiro Nacional. É essa 1939 

institucionalidade que queremos dar e é por isso que já estamos modificando a 1940 

forma de organização dos nossos Espaços Colegiados, dos Espaços Federais 1941 

de Cultura. O Regimento Interno do Conselho demonstra isso. No entanto, 1942 

vocês sabem que é muito diferente. Como é o Conselho Estadual de Cultura de 1943 

São Paulo? (Intervenção fora do microfone) Ele não é eleito. (Intervenção fora 1944 

do microfone) Claro. Responde, Solange. Pode falar. 1945 

 1946 

Sra. Solange de Jesus Borelli (Região Sudeste): 1947 

 1948 

A última composição foi até bem mais interessante, pois tínhamos parceiros ali, 1949 

antenados com isso. (Intervenção fora do microfone) Por sorte, esses 1950 

parceiros, esses profissionais que foram “pinçados”, fazem parte dessa 1951 

dinâmica. Um deles é o Marcos Moraes, que fez parte da composição da 1952 

Funarte. Então temos pessoas bem interessantes, mas de qualquer forma há 1953 

dificuldades de diálogo. Não dos representantes com a categoria, mas o 1954 

diálogo desses representantes com a dinâmica interna do Conselho.  1955 

 1956 

Sra. Solange de Jesus Borelli (Região Sudeste): 1957 

 1958 

Então há representantes de vocês aí, mas fica por isso mesmo. 1959 

 1960 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 1961 

 1962 

E o que queremos é superar essa forma precária de organização política. Ela 1963 

não fomenta uma organização republicana da Cultura. Esse é o caminho que 1964 

trilharemos, mas vocês sabem que demora muito para mudar. Então a 1965 

possibilidade da proposta que a Lúcia fez, dos Estados poderem ajudar, muda 1966 

muito de Estado para Estado. Se contássemos com os Estados, talvez não 1967 

estivessem nem quatro pessoas nesta Câmara. Por isso que o Governo 1968 

Federal é quem precisa fazer isso, e por isso é difícil organizar um espaço 1969 

como este. Entendo que são legítimos o questionamento que vocês estão 1970 
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fazendo e a própria movimentação de consolidar um Fórum Nacional com os 1971 

Estados. No entanto, não podemos pensar uma estrutura como essa do modo 1972 

cooperativo, infelizmente não funcionaria, porque nem a própria organização 1973 

dos Estados funciona do jeito pretendido, desejado. No Fórum Estadual de 1974 

Secretários, por exemplo, nunca fui a uma reunião em que estivessem todos 1975 

presentes, a média é de 17. Se queremos dar legitimidade, não podemos 1976 

contar com isso. Se os Conselhos Estaduais são assim, imaginem a 1977 

organização Estadual das Linguagens. Então, sabemos que quando damos um 1978 

novo estatuto, Governo Federal, isso imprime uma mudança nova da 1979 

organização política da Cultura. E é isso que esperamos. É óbvio que isso 1980 

demorará, teremos mecanismos às vezes coercitivos para fazer os Estados 1981 

adotarem esse modelo, porque do nosso ponto de vista não é legítimo um 1982 

Conselho que não tem seus representantes eleitos. Então queremos mudar 1983 

essa cultura, o que vocês sabem que demora a acontecer. O novo Estatuto que 1984 

o Conselho tem ajudará, mas isso só vai resolver com pressão política 1985 

também. Organizar os Seminários Estaduais tem sido super difícil. Em alguns 1986 

Estados, principalmente Norte e Nordeste, a relação é muito boa. Já no Sul e 1987 

no Sudeste não, tem sido muito difícil. Para que organizemos um Seminário 1988 

Estadual do Plano, às vezes temos que chegar à beira da argumentação de 1989 

que o Estado ficará alijado do processo todo e a culpa é do dirigente Estadual. 1990 

Mesmo sabendo que a população não tem nada a ver, e eles verão no 1991 

Governo Federal o problema. Para vocês terem uma idéia, estamos a um ano 1992 

organizando isso e há dois estados recusando-se a fazer. (Intervenção fora do 1993 

microfone) Pagamos. Na verdade é uma parceria, pagamos dois terços e eles 1994 

um terço, mas mesmo assim tem sido difícil. Então essa é a dimensão que 1995 

queremos dar para os Colegiados Setoriais, que já é fruto de algo concreto que 1996 

é o Conselho Nacional de Política Cultural. Para vocês terem uma Idéia, na 1997 

reunião passada do Conselho, votamos à nova configuração do conselho 1998 

nacional e uma reivindicação dos Conselhos Estaduais foi tem um 1999 

representante. E agora eles passarão a ter, assim que o Decreto for aprovado 2000 

pelo Presidente da República. Então os conselhos terão seus representantes, 2001 

mas como o Conselho Nacional é de um jeito e os Conselhos Estaduais são de 2002 

outro? Esse é um conflito que teremos daqui para frente e não será apenas o 2003 

Governo Federal a pressionar. Os conselheiros todos do CNPC pressionarão 2004 
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para que seja feito um Estatuto com um mínimo de integração. É importante 2005 

lembrar que eles reivindicarão uma forma diferente, porque os Estados podem 2006 

se organizar de uma forma diferente da União, isso é constitucional. E nessa 2007 

briga entram as Câmaras Estaduais, as organizações de que vocês fazem 2008 

parte. 2009 

 2010 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 2011 

 2012 

Permita-me um aparte? 2013 

 2014 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2015 

 2016 

Pois não. 2017 

 2018 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 2019 

 2020 

Pretendo comentar essa questão levantada sobre os Fóruns dos Conselhos 2021 

Estaduais. Foi revisado aqui há uns três meses, quando saiu a Recomendação 2022 

para o assento do Conselho Nacional. Coincidentemente estou fazendo parte 2023 

desse Fórum como presidente do Conselho do DF, e teremos uma nova 2024 

reunião aqui em Brasília em novembro, e detectamos realmente uma distinção 2025 

total dos Conselhos. Essa e é uma das questões que pretendemos aprofundar.  2026 

 2027 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2028 

 2029 

Um mínimo de universalidade. 2030 

 2031 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 2032 

 2033 

Exatamente. 2034 

 2035 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2036 

 2037 



 62/109 

Então, para concluir, Lúcia desenvolverá isso. Mas o Ministério está 2038 

organizando uma série de ações em todos os Estados da Federação. Os 2039 

seminários do Plano Nacional de Cultura são exemplo disso. Já realizamos 2040 

seminários em 17 Estados, faltam 10 Estados, se não me engano, São Paulo, 2041 

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Rio 2042 

Grande do Sul, Distrito Federal e Pará. Então essas são as ações do Plano 2043 

Nacional de Cultura. Além do Plano, o Ministro Juca determinou que 2044 

organizássemos Diálogos Culturais. São iniciativas em que um Ministro dialoga 2045 

diretamente com a base do Movimento Cultural. Hoje está acontecendo na 2046 

Bahia, infelizmente não conseguimos adiar, mas a agenda dele está muito 2047 

complicada. Quinta-feira fui ao Rio de Janeiro, hoje é na Bahia, depois ainda 2048 

terá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Belém, e aí vamos montar uma 2049 

agenda dessa. Para além desses dois, ainda há discussões que o Ministério 2050 

está realizando para incorporar e modificar a proposta da nova Lei Rouanet, a 2051 

Lei da Cultura. Isso será apresentado no Conselho, e depois Dulce transmite 2052 

para vocês irem se mobilizando. Então essas são as agendas interativas. E por 2053 

último, retomando as duas questões, essa nova institucionalidade dos 2054 

Colegiados Setoriais passa por uma nova configuração legal, ou seja, assim 2055 

como os Conselheiros dos CNPC, vocês serão empossados. Até o fim do ano 2056 

sim, queremos dar posse a vocês, mas isso não é fácil porque até do ponto de 2057 

vista do Ministério a nossa Consultoria Jurídica cobra uma organização desse 2058 

processo de eleição, atas de reunião e etc. (Intervenção fora do microfone) É 2059 

sempre complicado, mas temos que mudar também a cultura institucional. A 2060 

culpa não é da (Ininteligível) do Ministério da Cultura, mas o ambiente jurídico 2061 

do Governo Federal de um modo geral é sempre lento e difícil, mas estamos 2062 

mudando. Eles pedem ata de reunião e isso não temos, mas a Cultura se 2063 

organiza diferente. Daqui para frente precisaremos mudar isso, é um desafio 2064 

que superaremos para a eleição dos próximos representantes. Eleição em 2065 

Fóruns Nacionais, com divulgação ampla e por aí vai. Esse é o próximo 2066 

desafio. Com relação ao Termo de Posse, essa já era uma preocupação que 2067 

tínhamos, a idéia é que até o fim do ano vocês sejam empossados de fato. 2068 

Pensaremos o calendário para o ano que vem. Organizaremos a agenda dos 2069 

Colegiados junto com a organização dos Colegiados. Então a idéia é que, na 2070 

próxima reunião do CNPC, apresentemos um calendário dos Colegiados 2071 
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Setoriais para o próximo ano. E a questão do financiamento também deve ser 2072 

tratada. Só um encontro das Câmaras aqui custará para o Ministério em torno 2073 

de R$250 mil, ou seja, o orçamento do Ministério é algo em torno de R$700 2074 

milhões. Então vocês vão vendo mais ou menos como é a configuração. Isso 2075 

não é uma preocupação que vocês precisem ter, de fato não é. Mas levaremos 2076 

isso em conta na hora de definir a organização final dos Colegiados. Porque 2077 

precisamos dessa organização para que nossa possibilidade ao seja vetada 2078 

pelo planejamento. É importante que tenhamos reuniões presenciais, mas 2079 

teremos que montar essas novas formas de organização até para dar 2080 

vivacidade e manter isso o ano inteiro. 2081 

 2082 

Srª Solange Borelli (Região Sudeste): 2083 

 2084 

Gustavo, o orçamento do Ministério é de quanto? 2085 

 2086 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2087 

 2088 

R$700 milhões. Só que, de investimento, a folha de pagamento consome 2089 

metade. Temos hoje, se não me engano o Juca falou isso no “Diálogos”, 2090 

esqueci, algo em torno de R$300 milhões de investimento. Estamos falando de 2091 

uma iniciativa, só uma reunião da Câmara, algo em torno de 1% do que temos 2092 

para investir entre Edital, construção e tudo o mais, tudo que não é folha. E o 2093 

dinheiro das Câmaras, dos colegiados e do CNPN entram nessa cota, por isso 2094 

todos têm que brigar pela ampliação do orçamento, para que possamos 2095 

viabilizar isso do ponto de vista estrutural. Essa agenda participativa que 2096 

estamos fazendo é nova e sabemos que estamos mudando a cultura política 2097 

da Cultura no país inteiro, então alguns Estados estão na frente inclusive do 2098 

Governo Federal, ou é o Ceará ou é a Bahia infelizmente, são os estados que 2099 

mais avançaram nesse ponto de vista. Na verdade o DF avançou com relação 2100 

ao fundo. 2101 

 2102 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 2103 

 2104 
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0,3 % da alíquota do GDF. Estamos passando de R$3 milhões para R$36 2105 

milhões. 2106 

 2107 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2108 

 2109 

E o fundo Estadual já está além do nosso fundo, mas são experiências que 2110 

precisamos nacionalizar. Precisamos transformar esses modelos de sucesso 2111 

em modelos nacionais, primeiro do ponto de vista que é do gestor, que depois 2112 

terá que fazer isso. Assim como aconteceu no SUS.  2113 

 2114 

Srª Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2115 

 2116 

No caso do Ceará, com relação ao Conselho Estadual, temos uma 2117 

configuração feita a partir de uma eleição, além de o Conselho ter um caráter 2118 

deliberativo, e não consultivo. 2119 

 2120 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2121 

 2122 

São esses exemplos que temos que mostrar para o país, para que os Estados 2123 

sigam. É importante lembrar que a resistência a esse modelo é muito grande. E 2124 

vai depender da nossa mobilização dentro dos governos, das Assembléias, das 2125 

Câmaras Municipais e do Congresso Nacional para dar celeridade a isso. 2126 

Então nossa tarefa é muito grande. Acho que com relação ao documento e à 2127 

proposta que vocês farão ao Grupo de Trabalho, o Marcelo pode ajudar 2128 

também a configurar um texto. O que vocês estão fazendo, do ponto de vista 2129 

do Conselho, é uma Recomendação. Assim como o conselho já fez três 2130 

Recomendações ao Colegiado Setorial de Dança, fará uma Recomendação ao 2131 

Plenário.  Então esses são os dois pontos.  2132 

 2133 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 2134 

 2135 

Antes, podemos pedir para xerocar a proposta do Grupo de Trabalho sobre 2136 

isso? Assim lemos rapidamente na hora do almoço para referendarmos. 2137 

 2138 
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Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2139 

 2140 

No fim do dia, a idéia é que a reunião termine às 17h. Porque às 18h30 serão 2141 

os vôos de vocês. Então às 16h30 paramos, fazemos a leitura dos dois 2142 

documentos e então vocês aprovam. A última coisa é com relação à parte da 2143 

tarde. Convoquei o Coordenador do Plano Nacional para fazer-lhes uma 2144 

apresentação, explicando o que é o Plano Nacional e como vocês podem 2145 

contribuir para sua elaboração. A idéia é que à tarde avancemos e já 2146 

pensemos a nossa agenda de trabalho para frente. Uma vez que começaremos 2147 

a organizar a elaboração de um Plano Setorial da Dança, quais os documentos 2148 

que precisamos recuperar, como faremos avançar a organização política? 2149 

Acho que a parte da tarde podia ser mais propositiva, pensando o que 2150 

queremos fazer para frente. Então era isso. 2151 

 2152 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 2153 

 2154 

Estou inscrita. Quero falar rapidamente. Primeiro, reforçar duas coisas que 2155 

Gustavo levantou. Uma é dizer o quanto as Câmaras são importantes para o 2156 

nosso Governo, tanto que, quando foram criadas, sofremos um 2157 

contingenciamento de verbas e me lembro de que o repasse feito das verbas 2158 

para todas as reuniões daquele ano, para Funarte, foi garantido. Mesmo com 2159 

contingenciamento, a verba que estava prevista para as Câmaras foi mantida, 2160 

o que reforça que essa política para o Ministério sempre foi prioritária. A outra 2161 

questão a se reforçar é o formato dos Conselhos. Estou responsável pelo 2162 

Conselho Federal de Cultura. Esse material que está no Ministério, está no 2163 

Palácio Capanema, apesar de por um lado o Conselho ter estimulado, 2164 

deflagrado a construção de outros Conselhos Estaduais. O formato desse 2165 

Conselho Federal do qual temos o material guardado e sobre o qual estamos 2166 

nos debruçando, foi o mesmo formato utilizado na criação dos próprios 2167 

Conselhos dos Estados. E embora a composição seja de notáveis, nosso 2168 

Conselho Federal de Cultura tinha, por exemplo, Ariano Suassuna, Gilberto 2169 

Freire, Borlemax (?), de qualquer forma o formato ainda era esse. Só para 2170 

responder à Sigrid sobre a questão do Sistema Nacional de Cultura, para dizer 2171 

que é uma política, que desde o início da Gestão estamos fazendo esse 2172 
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processo de Conferências Municipais e Estaduais, e culminou com a primeira 2173 

Conferência Nacional no final de 2005. Há Estados em que a Regional está 2174 

muito presente, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro está fazendo a 2175 

construção das Conferências e talvez chegue um momento em que nem 2176 

precisemos, porque um Município está ajudando o outro e isso está crescendo 2177 

para o bem. Acho também que este modelo não é o momento para me 2178 

debruçar sobre isso porque o foco é outro, mas o modelo das representações 2179 

regionais ganhou um outro escopo dentro dessa gestão do Ministério. Ela só 2180 

existiu em 3 estados que tinham representações regionais e essa do Nordeste 2181 

do Sul e do Norte são novas representações, já, vão ganhar novo fôlego nova 2182 

musculatura com o tempo porque é uma questão nova ainda e que vem 2183 

ganhando autonomia com o tempo, mas dizer que há um grupo de trabalho 2184 

sobre nosso Sistema Nacional de Cultura e que envolve duas Secretarias, 2185 

Secretaria de articulação nacional e a SPC, e que está redesenhando, 2186 

repensando essa ação, fazendo avaliações, levantamentos, então acho que 2187 

continuamos com esse processo do Sistema Nacional de Cultura e que 2188 

dialogará diretamente com as Câmaras. 2189 

 2190 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 2191 

 2192 

Então, só para retomar Dulce vai concentrar então a Proposta da 2193 

Recomendação e o Termo de Posse já estamos fazendo. Só a Recomendação. 2194 

(Intervenção fora do microfone) É. Aí é o texto do Conselho. E aí paramos 2195 

agora então, retomamos às 14h em ponto. O almoço será servido aqui, não 2196 

estou brincando, Será no restaurante. Falei “a gente vai comer aqui, os caras 2197 

tão servindo aqui” Não, vamos ao restaurante e às 14h estaremos aqui. 2198 

(Intervenção fora do microfone) Quem é que participa? Quem organizou os 2199 

Colegiados Setoriais é a mesma equipe que organizou o Conselho Nacional, o 2200 

Marcelo, a Fernanda, a Kênia. A Kênia fará um relato aqui de onde vocês vão 2201 

almoçar. (Intervenção fora do microfone) 2202 

 2203 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2204 

 2205 

Já quero me inscrever. 2206 
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Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2207 

 2208 

Você já quer falar? 2209 

 2210 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2211 

 2212 

Já quero me inscrever. É porque, pessoal, vocês não estão entendendo, é que 2213 

no Conselho Nacional, como sou suplente não tenho direito à voz, Gustavo? 2214 

Então vocês entendem, pessoal, que estou assim muito carente. 2215 

 2216 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2217 

 2218 

Então vamos lá. Fala, Rosa. A proposta é apresentar o Plano. 2219 

 2220 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2221 

 2222 

E eu queria fazer uma proposta. 2223 

 2224 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2225 

 2226 

Pode fazer. 2227 

 2228 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2229 

 2230 

Uma proposta de inversão. Uma proposta que fizéssemos três grupos de 2231 

trabalho, agora, nessa primeira hora para fazermos o seguinte: um grupo de 2232 

trabalho já para redigir o apoio com as nossas sugestões de alteração do grupo 2233 

de trabalho sobre os colégios setoriais do regimento. Segundo grupo: fazer um 2234 

breve documento sobre um pouco dos históricos das nossas conquistas como 2235 

Câmara Setorial de Dança para que pudesse ser entregue a todos os 2236 

conselheiros do CNPC para que eles, uma vez que eles muitos deles não 2237 

sabem até hoje exatamente o que é Câmara Setorial, que pudéssemos 2238 

distribuir isso a eles para que eles pudessem se informar sobre a importância e 2239 

do porque das nossas sugestões. Então esse PE o segundo grupo de trabalho. 2240 
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E um terceiro grupo de trabalho que era recuperarmos as nossas 14 2241 

recomendações e fazermos pelo menos mais uma porque estávamos 2242 

conversando ali e verificamos como já tínhamos discutido agora na parte da 2243 

manhã a diversidade de composição dos conselhos estaduais e obviamente 2244 

municipais de cultura. Então gostaríamos de fazer uma moção a mais, ou 2245 

outras se desse, do interesse da nossa Câmara, que é uma recomendação 2246 

sobre os conselhos estaduais e municipais de cultura para que pudéssemos 2247 

colocar a importância de termos as áreas contempladas nos nossos conselhos. 2248 

Então eu queria propor que nós, se nos separássemos em grupo, acredito que 2249 

podemos fazer isso em uma hora no máximo. A minha preocupação é que 2250 

começamos a discutir, porque bem ou mal já conhecemos o plano nacional de 2251 

cultura, já contribuímos com eles, então eu gostaria só de lançar essa proposta 2252 

par que a mesa lançasse a proposta para a plenária.  2253 

 2254 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2255 

 2256 

Então deixa-me fazer uma proposta de consenso. O Maurício, que coordena o 2257 

Plano, vê aqui...essa necessidade de apresentar o Plano surgiu ao longo da 2258 

reunião, então vamos fazer o inverso. São 14h. O Maurício apresenta, é 2259 

rapidinho, de 20 a 30 minutos no máximo. Aí as 14h30 concluímos e 2260 

retomamos essa forma de grupo até as 16h30. Duas horas são o bastante. 2261 

(Intervenção fora do microfone) 2262 

 2263 

Sra. Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2264 

 2265 

Só uma coisa. No final da manhã fiquei de pegar esse material para fazer a 2266 

recomendação. Precisa ter um grupo de trabalho para isso? 2267 

 2268 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2269 

 2270 

Esse já é um grupo de trabalho que a Rosa está propondo. Pode ser assim 2271 

então, Maurício? Acho que em meia hora dá. Então vamos lá, manda ver. 2272 

(Intervenção fora do microfone) 2273 

 2274 
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Sr. Maurício Dantas (Gerente das Políticas Culturais do Ministério da 2275 

Cultura): 2276 

 2277 

Boa tarde a todos e a todas. Se eu ficar aqui é ruim? Pode ser? Tentarei ser 2278 

rápido para não tomar o tempo da Rosa. Meu nome é Maurício Dantas, sou 2279 

Gerente de Políticas Culturais do Ministério da Cultura e Coordenador Nacional 2280 

do Plano. Passarei rapidamente aqui sobre as etapas do plano. Aqui temos uns 2281 

fundamentos legais, que são os marcos legais que a constituição de 88 a 2282 

emenda 48 instituem. (Intervenção fora do microfone) Ótimo. Então além 2283 

desses dois temos a convenção da diversidade da UNESCO. Esses são 2284 

elementos, marcos legais fundamentais que incorporamos no caderno de 2285 

diretrizes para fazer o debate do Plano. A construção do Plano, os principais 2286 

eixos que temos aí, as etapas. Primeiro a etapa de participação da sociedade, 2287 

que começou a partir de 2003 com o Seminário Nacional de Cultura para todos 2288 

e de lá alguns outros fóruns que incorporamos. Após a participação, os 2289 

diagnósticos gerais e os diagnósticos setoriais. Os gerais são de indicadores, a 2290 

conceituação da proposta do Plano, os indicadores da Política Pública de 2291 

Cultura. Dos Setoriais, o que tínhamos de informação do diagnóstico setorial 2292 

inclusive o das Câmaras Setoriais. O caderno de diretrizes, todo mundo 2293 

conhece, já teve contato com ele, é a ferramenta que utilizamos 2294 

fundamentalmente para a etapa em que estamos agora, que é a etapa de 2295 

seminários do Plano Nacional. Realizaremos, em todos os estados, seminários 2296 

do plano nacional. Antes de ontem eu estava em Cuiabá, foi o 17º estado. 2297 

Estamos em um processo riquíssimo de participação da sociedade na etapa 2298 

final de debate para encaminharmos ao congresso. O conselho nacional de 2299 

políticas culturais avaliou e fez recomendações de alterações para o caderno 2300 

de diretrizes que vocês têm em mãos. A segunda edição do caderno, que é 2301 

azul, já vem contemplando as alterações do conselho. E o debate, período em 2302 

que estamos agora, que é o dos Seminários Regionais. As etapas são essas. 2303 

Dividimos 2003 a 2005, um processo em construção e debate. 2006 e 2007, a 2304 

apresentação do projeto de lei e sistematização das propostas. E 2008 e 2009, 2305 

o caderno de diretrizes, debate público e votação. O que tivemos de relevante 2306 

para a construção de debate? O Seminário Cultura para todos, a Agenda 21 da 2307 

Cultura, as Câmaras, a Emenda Constitucional 48 e o debate sobre ela, o 2308 
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Projeto de Emenda Constitucional – que é a proposta junto com o Sistema 2309 

Nacional de Cultura–, o Decreto de Lei 5.520 – que é o Decreto do Conselho 2310 

do Sistema Federal–, a primeira Conferência Nacional de Cultura e a 2311 

Convenção. Pode passar. Em 2006 e 2007 deputados federais apresentaram o 2312 

projeto de lei na Câmara após a realização da primeira Conferência. Em 2006 2313 

ocorreu uma sistematização, o projeto de lei que tramita agora lá na Câmara, 2314 

que é o do Plano, foi esse apresentado em 2006. São as diretrizes tiradas da 2315 

primeira Conferência Nacional de Cultura e um texto introdutório ao Projeto de 2316 

Lei. O que aconteceu após a apresentação do Projeto de Lei? O Ministério da 2317 

Cultura e a Câmara dos Deputados entenderam que o Projeto de Lei estava 2318 

insuficiente para o tamanho do desafio. O Plano Nacional é o planejamento da 2319 

Política Pública num prazo de 10 anos. Então foi feito um acordo. É a etapa de 2320 

colher o debate público e de colher os subsídios em todo o país, que é o que 2321 

estamos fazendo agora. No final do ano, início do ano que vem, já 2322 

apresentamos um projeto substitutivo junto com o relator, que é o deputado 2323 

Frank Aguiar, e esse projeto vai ser votado no primeiro semestre do ano que 2324 

vem na Câmara. Esse é o acordo que temos. O IBGE e o IPEA são duas fontes 2325 

de data para elaborarmos o Caderno de Diretrizes. Em 2007 foi criada a 2326 

Subcomissão de Cultura na Câmara. Sabemos que isso é um debate 2327 

importante; que no Parlamento a Educação e a Cultura têm uma mesma 2328 

comissão própria. A Comissão de Educação e Cultura é tomada pelo debate da 2329 

Educação. Temos pouco espaço para apropriação e discussão do debate da 2330 

Comissão, porque a Educação tem mais estofo, mais organização, etc. Então 2331 

uma das alternativas nossas para dar o status que o Plano merecia foi criar a 2332 

Subcomissão para ter um debate específico dentro da Comissão de Educação. 2333 

Foi criada à época. O presidente dessa Subcomissão era o Deputado Federal 2334 

Paulo Rubem Santiago, parceiro nosso até agora no Plano. Ocorreram 2335 

algumas audiências com áreas do Ministério e de lá saiu a votação do 2336 

requerimento dos Seminários, os quais são Seminários Estaduais e Audiências 2337 

Públicas. Então o Ministério e a Câmara valem como audiências públicas 2338 

também nos seminários. A comissão consulta as áreas antes de 2339 

sistematizarmos o caderno de diretrizes. Toda a área responsável pelo tema do 2340 

Ministério recebeu a sua pauta. Recebeu geral e recebeu a sua pauta. Então 2341 

vamos lá. A FUNARTE recebeu e pode versar sobre a área das linguagens, a 2342 
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SATO (?) sobre a área de áudio visual e etc. Todas mexeram, burilaram o texto 2343 

e mandaram para que o sistematizássemos. As audiências públicas e agora a 2344 

edição e a instalação do Conselho Nacional em 2007. 2008 para 2009, tivemos 2345 

a revisão do Caderno pelo Conselho, os Seminários do Plano, a etapa em que 2346 

estamos agora, o Fórum Virtual que é uma ferramenta também de colaboração 2347 

e de inclusão, de participação virtual. Sabemos que num seminário de dois dias 2348 

não conseguimos discutir o todo da política e um projeto de lei é importante 2349 

para tal Plano. O site proporciona que as pessoas contribuam individualmente. 2350 

Também nos grupos, onde ocorreu o consenso sobre a discussão, as pessoas 2351 

podem participar, por exemplo, assim: “Participei do GT 5 em Cuiabá sobre 2352 

Diversidade e gostaria de incluir...”. Aí nos basta, nossa equipe de edição 2353 

trabalha, e entra como um relatório, também, dos grupos. Aí, o que faremos 2354 

após a etapa dos Seminários é a consolidação do texto e votação no 2355 

Congresso. Isso em 2009. Nossa expectativa é que logo após a votação no 2356 

Congresso, comecemos uma nova fase, que é essa fase de implementação, 2357 

acompanhamento e avaliação do Plano Nacional. O Ministério vai ao Território 2358 

Nacional estimular e acompanhar a implementação sãs Políticas Públicas do 2359 

Plano Nacional de Cultura, nos níveis Estadual e Municipal. A estrutura do 2360 

Caderno é formada por sete valores e conceitos gerais – os que vêm lá da 2361 

introdução –, os 33 diagnósticos e desafios, e as 5 estratégias – que são os 5 2362 

campos. Optamos pelo Caderno de Diretrizes, pois, além de trazer diagnóstico, 2363 

conceito, é também o formato do Seminário. Então são os 5 campos que 2364 

temos, são os campos que representam os Grupos de Trabalho, que 2365 

acontecem nos Seminários. Então as pessoas se dividem em 5 grupos e ao 2366 

todo têm 200 diretrizes gerais para serem debatidas ao longo do Seminário e 2367 

dos 5 grupos. Esses são os 5 campos. Então quando vamos aos Estados, as 2368 

pessoas se dividem assim: fortalecendo a ação do Estado, planejamento e 2369 

execução de Políticas Culturais; proteger e valorizar a diversidade artístico-2370 

cultural brasileira; universalizar o acesso dos brasileiros à fruição e produção 2371 

cultural; ampliar a participação da Cultura no desenvolvimento sócio 2372 

econômico; e consolidar o sistema de participação social na gestão de Políticas 2373 

Culturais. Esses são os 5 campos, que funcionam como 5 GTs do Seminário. O 2374 

ciclo de realização é isso, estabelecimento de diretrizes, o planejamento de 2375 

metas e Planos Setoriais Regionais. Aqui vou apertar. Acho que o Gustavo já 2376 



 72/109 

deve ter conversado com vocês sobre isso, mas para as Câmaras e para os 2377 

Colegiados Setoriais, essa é uma parte fundamental, realização de diagnóstico 2378 

e elaboração posterior dos Planos Setoriais e Regionais, e a fase de 2379 

implementação, acompanhamento, avaliação e revisão. Incluiremos no Projeto 2380 

de Lei, na Lei aprovada, uma fase de revisão do Plano Nacional, incluindo 2381 

quem serão as pessoas que realizarão e qual o tempo. Alguns planos diretores 2382 

de urbanismo têm dois anos para revisão, que é um processo em colhemos o 2383 

debate de novo, avaliamos como está a sua implementação. O Plano Nacional 2384 

passará pelo mesmo processo. Esse aqui é baseado no ciclo de 2385 

implementação das políticas públicas, o diagnóstico de diretrizes, o 2386 

planejamento e implementação, acompanhamento e avaliação e revisão. A 2387 

intenção é que ele seja um marco condutor da elaboração e implementação 2388 

das Políticas Públicas dentro do Ministério da Cultura. O programa Mais 2389 

Cultura, por exemplo, que é um programa de ações concretas e de orçamento 2390 

próprio, será implementado a partir das orientações e das diretrizes do Plano 2391 

Nacional, assim como os PPAs e as execuções financeiras. Na verdade, a 2392 

idéia é que os programas públicos tenham como base o Plano Nacional de 2393 

Cultura para serem implementados. Nossa expectativa é essa e o Plano 2394 

(Ininteligível) as demais Políticas. Aqui são as formas de contribuição para o 2395 

Seminário e os critérios. Porém, a correspondência com os diagnósticos e os 2396 

valores estratégicos do Caderno de Diretrizes sempre apresentamos antes dos 2397 

Seminários, porque existe uma tendência natural das pessoas no debate 2398 

público falarem sobre a sua realidade, sobre a realidade política local. Então, 2399 

sempre pedimos a compreensão das pessoas. Obviamente o próprio ato da 2400 

fala do político leva em conta a própria atuação e a atuação do local, mas que 2401 

as pessoas pensem nas diretrizes e pensem que é um projeto Nacional, e não 2402 

Regional. Então a abrangência é isso, temática territorial e populacional 2403 

visando o atendimento amplo e o equilíbrio das demandas dos setores e 2404 

grupos interditados. A visão de longo prazo é para 10 anos, então as pessoas 2405 

devem pensar que estão debatendo um assunto para 10 anos, não é uma ação 2406 

imediata e a perspectiva é de integração. O que esperamos é que o Estado, os 2407 

3 entes da federação, a iniciativa privada e a sociedade civil dialoguem e 2408 

encontrem um consenso na implementação do Plano. Fim. Foi bom, Rosa? 2409 

 2410 



 73/109 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2411 

 2412 

O Paulo Rubem continua como presidente da Subcomissão?  2413 

 2414 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2415 

Cultura): 2416 

 2417 

Não. O Paulo Rubem Saiu. Na realidade, as audiências públicas, com a 2418 

realização dos Seminários, ganharam um caráter amplo, então já alcançam 2419 

todos os deputados da Comissão. Em quase todos os Estados os 2420 

parlamentares participam. Ele saiu do âmbito da Subcomissão e foi para o 2421 

âmbito da Comissão. Há uma série de parlamentares ligados 2422 

fundamentalmente à área da Educação que estão incorporando a discussão da 2423 

Cultura e já estão indo ao Seminário e mobilizando sua base e etc., para 2424 

participar. Então. A Subcomissão foi uma ferramenta nossa para colocar o 2425 

debate, o qual tomou fôlego, ganhou musculatura e então agora ele está 2426 

acontecendo na Comissão como um todo. 2427 

 2428 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2429 

 2430 

Posso fazer mais uma pergunta? O primeiro, então, a ser votado será lá da 2431 

Comissão de Educação e Cultura. É isso? Depois passará por todas aquelas 2432 

Comissões? 2433 

 2434 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2435 

Cultura): 2436 

 2437 

Não. O Projeto de Lei tem um privilégio. O privilégio de estar em um caráter 2438 

chamado caráter conclusivo. Ele é votado na própria Comissão de origem. Não 2439 

precisa passar pelo Plenário, por exemplo. Não, o Senado passa. Ele passa na 2440 

Comissão de Base e na Comissão de Constituição e Justiça e vota na 2441 

Comissão de origem. Aí vai para o Senado, faz o mesmo trâmite. Comissão de 2442 

Educação. (Ininteligível) É o presidente é o Ministro Cristovam Buarque. 2443 
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(Intervenção fora do microfone) O Cristovam Buarque participa conosco desses 2444 

debates também e tem um acordo com ele de chegar lá e ser votado. 2445 

 2446 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2447 

 2448 

Só quero saber se a previsão é ainda o próximo ano? 2449 

 2450 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2451 

Cultura): 2452 

 2453 

A previsão é o primeiro semestre de 2009. A previsão é rápida. Na verdade 2454 

como eles participam junto dos Seminários e vamos elaborar o substitutivo 2455 

junto com eles, a previsão é bater e ser aprovado. 2456 

 2457 

Srª Solange Borelli (Região Sudeste): 2458 

 2459 

Esse documento está sendo levado nas outras discussões, nos outros 2460 

Estados? 2461 

 2462 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2463 

Cultura): 2464 

 2465 

Está sendo levado. Todos os Estados mandamos, é uma parceria Câmara dos 2466 

Deputados, Ministério e os Estados. Então mandamos esse material antes para 2467 

os Estados, eles distribuem para os Municípios e as pessoas, quando chegam, 2468 

já têm em mãos o Caderno. 2469 

 2470 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 2471 

 2472 

Manda para as Secretarias Estaduais de Cultura? Para organizar o Seminário, 2473 

quem organiza localmente é a Secretaria de Estado? 2474 

 2475 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2476 

Cultura): 2477 
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Isso, é a Secretaria de Estado. A Secretaria de Estado tem a responsabilidade 2478 

de articular os Municípios. 2479 

 2480 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 2481 

 2482 

E a representação do MINC, no caso do Sul, a representação regional do MINC 2483 

participa desse processo? 2484 

 2485 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2486 

Cultura): 2487 

 2488 

Participa. No caso do Sul, por exemplo, temos uma vontade muito grande de 2489 

fazer com a representação, temos um diálogo com a Secretaria, mas por conta 2490 

de turbulências e conjunturas políticas, estamos sentido pouco empenho na 2491 

realização do Seminário, então vamos e realizamos. Porque, na realidade, do 2492 

ponto de vista do (Ininteligível) quem banca esses Seminários é o Ministério. 2493 

Então o Ministério tem condição de, num Estado em que a Secretaria não 2494 

bancar, o Ministério fazer o debate. Não deixaremos as pessoas fora do debate 2495 

por uma questão política partidária do Estado. 2496 

 2497 

Srª Solange Borelli (Região Sudeste): 2498 

 2499 

É atropelar o processo eu de posse desse documento propor já uma discussão 2500 

em SP com a categoria e tal enfim? 2501 

 2502 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2503 

Cultura): 2504 

 2505 

Não, não acho que é atropelar, mas já temos a data de São Paulo marcada. 27 2506 

e 28 de novembro. É a data marcada. Fomos para lá na semana passada e 2507 

marcamos os dias 27 e 28.  2508 

 2509 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 2510 

 2511 
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Solange. Mas é importante lembrar isso. O documento é público, então mesmo 2512 

os que já tiverem os seminários dos estados não conseguiram se organizar, 2513 

podem se organizar de novo, fazer um evento, se estivermos perna, vamos lá e 2514 

participamos. Se não vocês se organizam, recolham as contribuições e postam 2515 

direto no site do Plano. 2516 

 2517 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2518 

Cultura): 2519 

 2520 

A idéia é fazer circular, quanto mais circular para nós é melhor. 2521 

 2522 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 2523 

 2524 

Maurício, a Marise está perguntando do Seminário lá no Rio Grande do Sul. 2525 

 2526 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2527 

Cultura): 2528 

 2529 

O Seminário do Rio Grande do Sul não tem data ainda, mas acontecerá. 2530 

Estamos vendo isso com uma representação regional. Fecharemos a data do 2531 

Rio Grande do Sul até quarta-feira. Belém, não está fechada data ainda. Belém 2532 

e Brasília ainda estamos por fechar as datas, mas serão os 27 Estados. 2533 

 2534 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 2535 

 2536 

Maurício, essa apresentação que você fez pode ficar disponível para nós? 2537 

 2538 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2539 

Cultura): 2540 

 2541 

Pode. Não há problema algum. 2542 

 2543 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 2544 

 2545 
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E podemos deixá-la disponível no site que mantemos, no caso da organização 2546 

de Recife? 2547 

 2548 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2549 

Cultura): 2550 

 2551 

Pode. Enviarei um e-mail a você, o Daniel (Ininteligível) da nossa equipe 2552 

manda essa apresentação, aí peço para que ele manda para você. 2553 

 2554 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2555 

 2556 

Se for possível, coloque à disposição, porque todos nos interessamos em 2557 

colocar. 2558 

 2559 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2560 

Cultura): 2561 

 2562 

Com certeza. Agora. Alguém está com internet ligada? Tem um site do Plano 2563 

que é o www.cutura.gov.br/pnc que é esse, talvez tenha a apresentação lá. A 2564 

apresentação está lá sim, direto no site do Plano. A apresentação que fiz aqui 2565 

já está disponível no site. 2566 

 2567 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2568 

Maurício, se for possível ver qual é a data de São Paulo, porque o Seminário 2569 

do Paraná já foi feito, não é? Foi em agosto, não é? Ninguém ficou sabendo. 2570 

Não fiquei sabendo, e muita gente também não ficou sabendo. Talvez tenha 2571 

sido (Intervenção fora do microfone) exato, um evento, então estou pensando 2572 

em fazer justamente isso, pegar o documento e fazer um evento, discutir se 2573 

estiver lá próximo, já que foi a sugestão, de estar lá para uma discussão. 2574 

 2575 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2576 

Cultura): 2577 

 2578 

http://www.cutura.gov.br/pnc
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Pode ser. Pode ser.  A combinar. Tendo disponibilidade, iremos ao Seminário 2579 

que vocês organizarem. Nossa idéia é percorrer e debater isso com o maior 2580 

número de pessoas. 2581 

 2582 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2583 

 2584 

Talvez a Secretaria deve ter avisado na verdade os Municípios só, mas não 2585 

veiculou a informação na cidade de Curitiba ou enfim, em outro lugares em que 2586 

seria importante ter discutido. 2587 

 2588 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2589 

Cultura): 2590 

 2591 

O que fazemos para ao máximo isso, na verdade sempre há uma quebra disso, 2592 

tentamos diminuir essa quebra, é no acordo com as Secretarias Estaduais os 2593 

Seminários são sempre abertos ao público para inscrição pelo site do Ministério 2594 

pode ser feito.  Então a questão de organização dos Estados, que também 2595 

tomamos um cuidado de não interferir muito porque há uma autonomia de 2596 

organização, o Ministério não vai mobilizar todas as pessoas. 2597 

 2598 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2599 

 2600 

Sim, mas lá podemos interferir positivamente. 2601 

 2602 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2603 

Cultura): 2604 

 2605 

Mas também tem que haver a possibilidade de ser aberto e as pessoas 2606 

interferirem, exigir, da Secretaria, a participação. Essa é a nossa idéia. Tá 2607 

bom? 2608 

 2609 

Srª Solange Borelli (Região Sudeste): 2610 

 2611 
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Em São Paulo temos uma representação da FUNARTE, novinha em folha tal, e 2612 

do Ministério também, ótimo. Esse Seminário está sendo proposto também via 2613 

FUNARTE, via Ministério, como está sendo essa articulação? Ou, não, foi 2614 

direto a Secretaria de Estado? 2615 

 2616 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2617 

Cultura): 2618 

 2619 

Não. A FUNARTE, por exemplo, foi uma parceira nossa desde o início dos 2620 

Seminários. Inclusive do ponto de vista da produção material, tem a logo da 2621 

FUNARTE, a equipe da FUNARTE se locomoveu. O Ministério, quando digo 2622 

Ministério, é ele como um todo, inclusive as vinculadas e as representações 2623 

nos ajudam muito. Então esse Seminário será organizado pelo Ministério, e 2624 

quando digo Ministério é isso, FUNARTE, FAN (?). Tem oficinas, por exemplo, 2625 

sempre disponibilizamos oficinas. Então há sempre uma oficina de patrimônio 2626 

material, por exemplo, o IFAN (NIFAN?), tem oficinas sobre pontos de Cultura, 2627 

oficinas sobre a Programadora Brasil, sempre ao final do Seminário 2628 

oferecemos um cardápio de oficinas sobre os programas e projetos do 2629 

Ministério. Em São Paulo obviamente a representação articulará junto com a 2630 

Secretaria a realização do Seminário. 2631 

 2632 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2633 

 2634 

Maurício, eu havia pedido para o Gustavo, a possibilidade de termos um pouco, 2635 

mais alguns exemplares desse aqui para podermos veicular o documento. 2636 

 2637 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2638 

Cultura): 2639 

 2640 

O Gustavo me falou. Já mandei trazer acho que uma caixa, duas caixas para 2641 

vocês levarem. 2642 

 2643 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2644 

 2645 
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Ótimo. Obrigada. 2646 

 2647 

Sr. Maurício Dantas (Gerente de Políticas Culturais do Ministério da 2648 

Cultura): 2649 

 2650 

Pessoal, bom trabalho para vocês. 2651 

 2652 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2653 

 2654 

Só uma coisinha. Todo mundo lá na página 35. Gustavo, abre a página 35, por 2655 

favor, me faz essa gentileza. Não podemos deixar passar em branco, não é, 2656 

Dulce? Aquela da página 35, olha. Obrigada.  2657 

 2658 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 2659 

 2660 

Mas vocês sabem que é interessante, não é, no mais Cultura preparamos uma 2661 

apresentação para o Juca e mesmo esses números aqui, a Dança é a segunda 2662 

atividade artística mais disseminada no território, mas mesmo assim menos de 2663 

10% da população brasileira já foi a um espetáculo de dança. 2664 

 2665 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 2666 

 2667 

Porque a dança não está na escola. Vamos começar a discutir de novo? 2668 

(Intervenção fora do microfone) 2669 

 2670 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 2671 

 2672 

Estou achando que vocês combinaram isso antes. (Intervenção fora do 2673 

microfone) 2674 

 2675 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2676 

 2677 

Podíamos fazer o seguinte, porque tem gente já com computador. (Intervenção 2678 

fora do microfone) 2679 
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Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 2680 

 2681 

Ah, então acho que teve ensaio. Então como vocês preferem se organizar?  2682 

 2683 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 2684 

 2685 

O grupo que redigirá o documento para fazer o histórico, estou lá. Quem quiser 2686 

vir. 2687 

 2688 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2689 

 2690 

Então o histórico com a Marília. O documento com Dulce e Lúcia com as 2691 

recomendações. Pode ser? Aí vamos nos juntando. 2692 

 2693 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2694 

 2695 

Se surgir outra necessidade, faremos um outro grupo. Na minha cabeça ele 2696 

tem que vir como mais uma documentação, separado, e que pode também 2697 

estar junto, que podemos acoplar, nesse documento aí, Marília, todas as 2698 

nossas recomendações. Aí já inclui essa nova. (Intervenção fora do microfone) 2699 

 2700 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2701 

 2702 

Então, vamos recuperar? São 3 documentos, é isso? 2703 

 2704 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2705 

 2706 

Só que, Gustavo, pensamos o seguinte, no terceiro documento, o qual faremos 2707 

uma espécie de apresentação de conquistas e tudo o mais da Câmara Setorial 2708 

de Dança para os conselheiros, resolvemos que o concluiremos, já está 2709 

praticamente pronto, mas para que tenhamos um pouco mais de tranqüilidade, 2710 

concluiremos entre nós, uma vez que isso não será distribuído agora e a nossa 2711 

reunião do Conselho será somente em novembro. Então achamos por bem que 2712 



 82/109 

acabemos de fazer isso na nossa Rede e possamos apresentar no momento 2713 

adequado para os Conselheiros. 2714 

 2715 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 2716 

 2717 

Vocês estão até gravando digitalmente? (Intervenção fora do microfone) Isso 2718 

era uma demanda para fazermos para o Conselho de um modo geral. O ideal 2719 

era esse, que a reunião do Conselho fosse transmitida ao vivo. (Intervenção 2720 

fora do microfone) Nos esforçaremos. Então vamos lá. Então vamos aos dois 2721 

documentos. Quem apresentará? 2722 

 2723 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2724 

 2725 

O de recomendação? Termo de Recomendação da Câmara Setorial de Dança. 2726 

A Câmara Setorial de Dança, nesta data reunida em Assembléia, manifesta-se 2727 

acerca da composição e atribuições dos Colegiados Setoriais, órgão integrante 2728 

da estrutura do Conselho Nacional de Política Cultural, CNPC, com vistas a 2729 

fornecer subsídio ao Grupo de Trabalho, constituído para este fim específico: 2730 

considerando o decreto 5520/05, que cria os Colegiados Setoriais, instâncias 2731 

pertencentes à estrutura do Conselho Nacional de Política Cultural; 2732 

considerando que os Colegiados Setoriais serão um produto de uma transição 2733 

do modelo de Câmaras Setoriais atualmente instâncias de representação de 2734 

cada segmento artístico cultural; considerando que o Conselho Nacional de 2735 

Política Cultural instituiu um Grupo de Trabalho para propor alterações ao 2736 

regime interno do CNPC especificamente no que se refere à composição e 2737 

atribuições dos Colegiados Setoriais; recomenda a aprovação das alterações 2738 

indicadas pelo Grupo de Trabalho no relatório preliminar apresentado na 2739 

Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Cultural em 03 e 04 de 2740 

junho de 2008, no que diz respeito ao artigo 9º, incisos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2741 

11, 12, 14, ao artigo 19, parágrafo 2º, artigo 21, parágrafos 4º e 5º, artigo 33, 2742 

artigo 34 e artigo 51, todos do regimento interno do CNPC; recomenda que a 2743 

redação do artigo 10, do Regimento Interno do CNPC, exclua o termo 2744 

“tripartites” e onde se lê “representantes do poder público da sociedade civil e 2745 

dos setores artísticos culturais” leia-se “representante dos setores artísticos 2746 
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culturais da sociedade civil”. Conseqüentemente, as indicações se farão 2747 

através dos Fóruns Setoriais Estaduais, garantindo-se a representação por 2748 

Estado e não por macro regiões; recomenda ainda que os Colegiados Setoriais 2749 

substituam as Câmaras Setoriais em suas funções, nos termos do Regimento 2750 

Interno e do Decreto 5.520/05, e que os mandatos dos membros das Câmaras 2751 

Setoriais tenham validade até dezembro de 2009. (Intervenção fora do 2752 

microfone) 2753 

 2754 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2755 

 2756 

Isso aqui não é uma recomendação da Câmara. Isso aqui está proposto no 2757 

Regimento. 2758 

 2759 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2760 

 2761 

Não. 2762 

 2763 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2764 

 2765 

Está proposto, que a Câmara seja substituída pelo Colegiado não é uma 2766 

recomendação da Câmara de Dança. 2767 

 2768 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2769 

 2770 

Porque tinha um limite para junho e colocamos o prazo até o final de 2009. 2771 

 2772 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2773 

 2774 

Pois é, mas então não caberia que se colocasse talvez a substituição do prazo 2775 

apenas, e não como uma recomendação? Porque aqui parece, não sei, quando 2776 

você leu a impressão que me deu é que estamos sugerindo, entendeu? 2777 

 2778 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2779 

 2780 
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Recomenda ainda que os Colegiados Setoriais substituam as Câmaras 2781 

Setoriais em suas funções, nos termos do Regimento Interno e do Decreto 2782 

5.520/05, e que os mandatos dos membros das Câmaras Setoriais tenham 2783 

validade até dezembro de 2009. 2784 

 2785 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2786 

 2787 

É só mudar a redação pelo que entendi. Só, acho que entendi o que a Rosane 2788 

colocou e acho que tenho uma sugestão. Recomendo ainda que os Colegiados 2789 

Setoriais, que substituem as Câmaras Setoriais em suas funções nos termos 2790 

do Regimento Interno do Decreto 5.520/05, tenham seus mandatos com 2791 

validade até dezembro de 2009. 2792 

 2793 

Sr. Rui Moreira dos Santos (Região Sudeste): 2794 

 2795 

E em complemento a isso, será que não é nesse documento que deve citar a 2796 

posse oficial dos membros da Câmara ou do Colegiado? 2797 

 2798 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2799 

 2800 

É porque nesse caso estamos nos referindo somente ao Regimento. Então 2801 

acredito que essa recomendação possa ser incluída na outra recomendação 2802 

que já estamos fazendo. 2803 

 2804 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2805 

Mas isso é uma suposição interna, não é disposição transitória, isso não faz 2806 

parte do corpo do Regimento, é uma disposição transitória.   2807 

 2808 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2809 

 2810 

Esse aqui não, esse é no Regimento Interno. Ah sim, do prazo. Olha, não sei aí 2811 

o que você acha, porque juridicamente acho que pode ter uma complicação se 2812 

colocarmos isso, juridicamente um conflito sério, aí tira até a legitimidade 2813 

nossa.  2814 
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Srª Marise Gomes (Região Sul): 2815 

 2816 

Só para que facilite, acho que essa proposta de Regimento Interno é a que 2817 

está vigorando, certo? Essas duas recomendações já estão propostas aqui no 2818 

art. 10º, 6º e 7º.  2819 

 2820 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2821 

 2822 

Já está dessa maneira, mas é um documento que ainda nem foi avaliado. É 2823 

uma recomendação. Aí eles vão incorporar e provavelmente modificar. É. Só 2824 

que tem um ponto aí que eu gostaria que todos tivessem muito claro isso que é 2825 

o seguinte: é a recomendação do artigo 10º. 2826 

 2827 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 2828 

 2829 

Sim, é sobre isso que eu queria fazer uma pergunta. Porque na realidade, 2830 

Dulce, para ver se essa se foi esse o objetivo mesmo da escrita. Vocês tiraram 2831 

a relação tripartite e passaram de certa forma para mono. Só o representante 2832 

da classe? 2833 

 2834 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2835 

 2836 

Veja bem. O que pensamos, como agora tem um Conselho onde o Conselho 2837 

tem uma representação muito significativa do próprio Estado, essas Câmaras 2838 

Setoriais seria um grau de liberdade desse sistema onde teria a representação 2839 

apenas da sociedade mesmo como uma voz mais livre do sistema. Quer dizer, 2840 

seriam os fóruns discutindo as Políticas de Dança e propondo para o Governo. 2841 

 2842 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2843 

 2844 

Acho que o que temos que esclarecer é: uma vez, exatamente isso que a 2845 

Rosane está dizendo, uma vez que no Conselho só terá um representante de 2846 

Dança que é escolhido nos Colégios Setoriais e que este representante de 2847 
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Dança é da sociedade, porque na escolha desse representante teria que ter 2848 

pessoas também do Poder Público? 2849 

 2850 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 2851 

 2852 

Estou pensando somente na forma da execução no movimento dele. Por 2853 

exemplo, uma das coisas importantes que tivemos no momento das Câmaras 2854 

foi um indicativo que até saiu se não me engano na própria classe da Câmara 2855 

de Dança, que foi a relação MINC e Educação. Mostramos a necessidade e foi 2856 

formada para isso, para uma discussão mais ampla, uma comissão 2857 

interministerial. Se nas nossas discussões não tiver ninguém do âmbito do 2858 

Governo, como ficaremos com esse diálogo? Só a nossa representante lá no 2859 

Conselho não mudará esse elemento intermediário de diálogo, que acho que 2860 

temos que garantir. (Intervenção fora do microfone) 2861 

 2862 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2863 

 2864 

Mas veja bem, esse Colegiado Setorial é da onde? 2865 

 2866 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2867 

 2868 

Onde eu estava, pessoal? Ah sim, é o 12º. Aliás, o artigo 12. É porque aqui não 2869 

tem artigo, pensei que fossem itens. Artigo 12, parágrafo 4º: os Colegiados 2870 

Setoriais serão constituídos por representantes do Poder Público e da 2871 

Sociedade Civil de acordo com o Regimento Interno do CNPC. Tínhamos 2872 

pensando inicialmente nisso. (Intervenção fora do microfone) Isso é o Decreto 2873 

que vocês receberam. Página 5. Parágrafo 4º, lá em baixo. Pensamos 2874 

inicialmente que tivesse nos Colegiados um terço de representação do 2875 

Governo, mas aí ficou um terço, porque um quarto, porque um quinto, bipartite, 2876 

então seria metade da Sociedade se fosse metade todos os Estados 2877 

estivessem organizados seriam vinte e tantos representantes da sociedade civil 2878 

com vinte e tantos representantes do Governo.  2879 

 2880 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 2881 
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Só um pouquinho, uma questão de esclarecimento. Importante isso, porque é 2882 

tripartite, Poder Público e aí sociedade civil e setores artísticos. O setor artístico 2883 

não é da sociedade civil? 2884 

 2885 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2886 

 2887 

Só uma coisinha. Tripartite já foi cortado, já é proposta até da própria Comissão 2888 

acabar o tripartite. Então não vamos pensar no tripartite. Por isso que 2889 

colocamos sociedade civil, setores artísticos culturais da sociedade civil. 2890 

Setores Artísticos culturais da sociedade civil. 2891 

 2892 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 2893 

 2894 

A minha colocação é exatamente nesse espaço, que não percamos no 2895 

Colegiado esse espaço de dialogia e possibilidade de formação de alguns 2896 

trabalhos que temos tido na Câmara e que precisa dessa interlocução. Que 2897 

não fique somente no âmbito do Conselho. Agora, o que acho que podemos 2898 

ver é de não ser paritário em termos de números. 2899 

 2900 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2901 

 2902 

Veja bem, Lúcia, pensamos em um terço inicialmente. A única pergunta é coisa 2903 

que faço, a única questão que coloco é: não seria o próprio, não vamos reunir a 2904 

Câmara sem que eles convoquem, eles reúnam.   2905 

 2906 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 2907 

 2908 

Com isso já aponta a presença deles na estrutura. 2909 

 2910 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2911 

 2912 

Eles ouvem a Câmara, eles reúnem a Câmara, porque é da organização do 2913 

Governo. Não sei bem se isso vai passar lá no Conselho. (Intervenção fora do 2914 

microfone) Mas acho que (Ininteligível) seria ouvir a sociedade civil organizada, 2915 
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o Estado criar um canal para ouvir isso, e esse seria a fala da sociedade civil 2916 

organizada, em termos dos artistas e profissionais que levariam por meio de 2917 

seu representante para este Conselho que tem uma representação forte do 2918 

Governo. 2919 

 2920 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2921 

 2922 

Tenho uma sugestão. Sempre temos em média 4 representantes do poder 2923 

junto nas reuniões, então eles que são as pessoas proponentes dessas 2924 

reuniões. Então estipulassem ao invés de um terço pela questão de que não 2925 

temos exatamente um número de representantes que fossem 4 representantes, 2926 

porque isso já vai estar de alguma forma contemplando. Normalmente são 2927 

sempre 4 pessoas, cinco então. Cinco pessoas do poder. 2928 

 2929 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 2930 

 2931 

Mas não tem o número de componentes do Colegiado.  2932 

 2933 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 2934 

 2935 

Mas aí a questão é garantirmos por Estado e não por regiões, de macro 2936 

regiões. Estamos propondo por Estado. 2937 

 2938 

Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2939 

Esse é um problema sério. Ainda acho que numa estrutura democrática onde 2940 

se pretende ouvir a sociedade, ter esse grau de liberdade organizacional seria 2941 

interessante, acho que seria uma novidade nesses termos. 2942 

 2943 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro Oeste): 2944 

 2945 

Haja vista uma realidade até hoje. A Câmara Setorial de Dança foi constituída 2946 

tão somente pela sociedade. O Ministério, a FUNARTE e tal, sempre esteve 2947 

presente como organizador. 2948 

 2949 
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Srª Dulce Rocha (Cadeia Produtiva da dança): 2950 

 2951 

Não, veja bem. Para a FUNARTE e para o MINC havia os “pinçados” (?). Essa 2952 

figura de “pinçados” é que eu queria tirar. Porque na realidade a representação 2953 

da Câmara, Lúcia, representante do Governo sou eu, Sigrid, Lurdes, Jack, e 2954 

aquela menina que nunca veio mais. (Intervenção fora do microfone) Quer 2955 

dizer, a idéia minha é tirar esses “pinçados”, esses notório saber, esse “pá pá 2956 

pá”. Tenho de reconhecer que a escolha, mas foi uma pressão nossa, a 2957 

escolha de todas essas pessoas não foi assim por não quero falar em meu 2958 

nome, mas nos colegas que foram “pinçados” não coloco como algo 2959 

desmerecedor, mas acho desnecessário que se tenha essas figuras, acho que 2960 

deveria ser da sociedade organizada e que são eles que chamam e que 2961 

convocam. Inclusive esses representantes, foi situação muito de saia justa para 2962 

alguns. Tivemos o caso de não termos o Alejandro, nuca veio, porque não há 2963 

condições, o profissional que está trabalhando (Intervenção simultânea) outras 2964 

relações. Então deve ser muito mais as pessoas de lideranças, que têm 2965 

compromissos com a área, com a questão política da classe. Não é? Por isso. 2966 

Porque não é representante real. Não fazia diferença eu ser eu por eles ou por 2967 

vocês. Entendeu? 2968 

 2969 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 2970 

 2971 

Eu só queria perguntar uma coisa. Quando você falou alguma coisa em relação 2972 

ao decreto, foi isso a que você se referiu naquela hora? (Intervenção fora do 2973 

microfone) Não, mas tenho um pouquinho de dúvida. Lembra que existe um 2974 

grupo de trabalho que está trabalhando o decreto? 2975 

 2976 

Sr. Marcelo Veiga (Poder Público Federal): 2977 

 2978 

Esse relatório já foi concluído, do decreto. Existiam dois grupos de trabalho e 2979 

uma comissão temática. O relatório do grupo de trabalho que avaliava a 2980 

alteração do decreto já foi concluído e o relatório já foi aprovado na última 2981 

reunião. Então, não caberia aqui uma recomendação para esse grupo, 2982 

inclusive que já foi desconstituído. 2983 
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Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 2984 

 2985 

Isso é lamentável. Veja bem, mais uma razão para se registrar a ausência 2986 

dessas reuniões das câmaras. Isso demonstra que poderíamos ter atingido a 2987 

questão do colegiado já. 2988 

 2989 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 2990 

 2991 

E outra coisa, pegando o gancho aqui da Dulce, uma vez que esses dois 2992 

artigos estavam suspensos e era visível a nossa posição contrária a isso, então 2993 

fica uma situação em que o decreto foi aprovado de uma maneira que o artigo 2994 

ainda não tinha sido passado. Então, agora temos que engolir a seco. Não foi 2995 

levado em consideração o que tínhamos suspendido para poder discutir com 2996 

as nossas bases. 2997 

 2998 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 2999 

 3000 

Houve alguma alteração no decreto levada pelo grupo de trabalho, mas não 3001 

está incorporada aqui. (Intervenção simultânea)  3002 

 3003 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3004 

 3005 

Mas, tínhamos pedido que esses dois artigos ficassem em suspenso.   3006 

 3007 

Sr. Marcelo Veiga (Poder Público Federal): 3008 

 3009 

Mas foi colocado em votação, a Dulce lembra, na última reunião. Nem os 3010 

membros do grupo de trabalho que avalia os colegiados mencionou a 3011 

necessidade de suspender essa questão, deixar em aberto. (Intervenção 3012 

simultânea)  3013 

 3014 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3015 

 3016 
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Por conta exatamente daquela coisa que colocamos antes. Que infelizmente o 3017 

grupo ficou com o grupo mínimo representativo das câmaras setoriais. Ficaram 3018 

três pessoas em sete. Sendo que, desculpe-me, mas, uma dessas sete 3019 

pessoas ficou a pessoas exatamente que era contra as câmaras setoriais. 3020 

 3021 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3022 

 3023 

Mas, vamos ver como podemos solucionar esse problema. (Intervenção 3024 

simultânea) Eu gostaria de ver como podemos solucionar essa questão. A 3025 

câmara será presidida por um representante do ministério? Isso seria uma 3026 

forma de atender a esse parágrafo do ministério? 3027 

 3028 

Sr. Marcelo Veiga (Poder Público Federal): 3029 

 3030 

Na verdade aqui o decreto não fala sobre a composição em termos numéricos. 3031 

Ele fala só em termos qualitativos. (Intervenção simultânea) Não quantitativo. 3032 

(Intervenções simultânea)  3033 

 3034 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3035 

 3036 

Não. O representante do ministro. Não sei se é o presidente da FUNARTE. Ele 3037 

pode delegar ao coordenador de dança que é representante. Percebe o que 3038 

quero dizer? Ou, se os colegiados ficarão com o CNPC, então será o 3039 

coordenador do CNPC que coordenará. Acrescentaríamos uma recomendação. 3040 

Certo? (Intervenção simultânea)  3041 

 3042 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 3043 

 3044 

Uma dúvida minha. No plenário do conselho, por exemplo, a FUNARTE tem 3045 

cadeira? Na representação. (Intervenção simultânea)  3046 

 3047 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3048 

 3049 
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Não. No caso do governo federal, os representantes mudam. O ministério tem 3050 

seis assentos. Hoje ele é ocupado pela FUNARTE, mas ano que vem não será, 3051 

porque muda (Intervenção fora do microfone) (Intervenção simultânea) O 3052 

ministério tem seis assentos de um modo geral. Aí, para haver troca, são seis 3053 

titulares e seis suplentes. Eles hoje são titulares, ano que vem serão suplentes.  3054 

 3055 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 3056 

 3057 

Não sei, Dulce. Pensando aqui alto nessa questão que você colocou de 3058 

tentarmos numerar um pouco essa questão da participação do governo federal. 3059 

É interessante para nós, estou colocando como uma pergunta, por exemplo, ter 3060 

no nosso colegiado um representante da coordenação de dança discutindo 3061 

conosco as questões ou somente quando convocado? Está entendendo? 3062 

Temos que pensar quais são as relações que pretendemos. (Intervenção 3063 

simultânea)  3064 

 3065 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3066 

 3067 

Não sei nesse momento. Acho que seria interessante, mas não sei como a 3068 

FUNARTE ficará nesse contexto aí. 3069 

 3070 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3071 

 3072 

Como está sendo pensado nesses colegiados setoriais. Acho muito relevante o 3073 

debate que estamos fazendo agora, mas a questão que fica para mim é a 3074 

seguinte: o colegiado setorial da dança não pode ser muito diferente do 3075 

colegiado setorial do circo, do teatro etc. Acho que essa funcionalidade que o 3076 

caráter universal dá é importante não só para o governo, mas para a sociedade 3077 

de um modo geral. A câmara setorial tem sociedade civil, tem governo etc. 3078 

Acho que o governo aqui é importante, justamente para envolver além do 3079 

plenário do conselho. O fato de termos, por exemplo aqui, representante do 3080 

fórum estadual, dos secretários estaduais de cultura, acho super importante, 3081 

porque abrimos uma interlocução direta com esse segmento. A mesma coisa 3082 

os municípios. É consenso no debate que fizemos hoje de manhã que os 3083 
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municípios têm um papel importante na vida pública da dança. Então, envolvê-3084 

los aqui abre um canal de diálogo direto com as associações dos prefeitos e 3085 

dos secretários de cultura. As capitais têm um espaço só para isso. Porque, se 3086 

não, vai ficar tudo concentrado no plenário do conselho. E aqui temos o 3087 

privilégio de poder discutir diretamente com o interlocutor os problemas da 3088 

linguagem. Isso não vai acontecer lá do mesmo jeito, com a mesma 3089 

intensidade nem com a mesma representatividade, não é? O fato de termos 3090 

alguém do poder público municipal e estadual abre um espaço privilegiado. Ele 3091 

vai acompanhar tudo que está sendo discutido aqui e levar isso para o fórum 3092 

dele e fazer isso reverberar também. Mesma coisa o ministério da educação. A 3093 

dança vai dialogar, assim como a cultura dialoga, com todas as áreas do 3094 

governo. Mas o fato de haver alguém do MEC, alguém do Ministério do 3095 

Trabalho, por exemplo, possibilita que eles escutem isso diretamente. Acho 3096 

que politicamente é mais interessante. Não tínhamos que pensar em tirar o 3097 

governo, mas quem do governo deveria estar aqui. Que são, na verdade, os 3098 

representantes. 3099 

 3100 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3101 

 3102 

Olha. Desculpe-me. Não tiramos. A câmara era constituída de quê? Os 3103 

representantes do governo éramos nós. Éramos nós que éramos 3104 

representantes do governo na câmara. A câmara era constituída de quatro 3105 

representantes. 3106 

 3107 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 3108 

 3109 

Não, Dulce. Era na parte da cadeia produtiva, artistas. (Intervenção fora do 3110 

microfone) Tínhamos os representantes dos estados (Intervenção simultânea) 3111 

representantes dos estados, representantes da sociedade civil através da 3112 

representação da cadeia produtiva e o representante do governo. (Intervenção 3113 

simultânea)  3114 

 3115 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 3116 

 3117 
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Eram cinco do poder público. 3118 

 3119 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3120 

 3121 

Era o MinC. (Intervenção fora do microfone) Vítor Ortiz que era o coordenador 3122 

das câmaras (Intervenção simultânea) (Intervenção fora do microfone) Nesse 3123 

histórico que estamos fazendo aqui hoje, passamos por isso e era assim 3124 

(Intervenção simultânea) Todas as câmaras setoriais eram o mesmo formato e 3125 

as mesmas ocupações. (Intervenção simultânea)  3126 

 3127 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 3128 

 3129 

Desculpe-me. No momento de eleição, por exemplo, e aí não sei se isso cabe, 3130 

no momento que fizemos aquela primeira eleição só votamos os 3131 

representantes por área de atuação e os representantes dos coletivos. No 3132 

momento de eleição. Então, talvez, caiba dentro desse documento isso estar 3133 

explicitado. 3134 

 3135 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3136 

 3137 

Esses representantes não faziam. Veja bem, eles organizavam reunião como 3138 

vocês (Intervenção simultânea)  3139 

 3140 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 3141 

 3142 

Pessoal. Só um pouquinho. É uma questão de ordem para podermos avançar. 3143 

O que me assusta é que mais importante que a participação de um terço do 3144 

governo é que os membros da sociedade civil organizada sejam pinçados pelo 3145 

governo de novo. É isso que é o pior. Está aqui. É isso. 3146 

 3147 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3148 

 3149 

E culturais da sociedade civil. (Intervenção simultânea) Pelos fóruns, assim 3150 

como os representantes, que são vocês, foram escolhidos pelos fóruns, não foi 3151 
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pelo poder público, pessoal, em nenhum momento. (Intervenção fora do 3152 

microfone)  3153 

 3154 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3155 

 3156 

No artigo 10, da maneira como ele se encontra hoje, no parágrafo terceiro. 3157 

Não, desculpe-me, no parágrafo segundo. Representantes da sociedade civil 3158 

organizada, escolhidos por indicação dos fóruns setoriais estaduais, 3159 

assegurada a preferência de indicação feita pelo conjunto do setor em cada 3160 

macro-região. É o segundo. (Intervenção fora do microfone) Na verdade, o que 3161 

é que precisamos consolidar? É justamente esses fóruns nacionais de cada 3162 

(Intervenção fora do microfone) Não. Digo o seguinte: ano que vem, quando 3163 

formos fazer a eleição dos novos representantes, precisa ficar claro onde é que 3164 

vamos eleger essas pessoas. (Intervenção fora do microfone) Teremos que 3165 

montar um grande fórum nacional de dança, que vai ter os fóruns estaduais e 3166 

por aí vai.  3167 

 3168 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3169 

 3170 

Agora, a questão não é essa. A questão em que estamos, você falou aí que 3171 

deveria haver um representante do estado, um representante do município. Na 3172 

câmara não sei, porque acho que essas câmaras são câmaras técnicas. Acho 3173 

que esse outro lado de articulação vem por um outro patamar, inclusive uma 3174 

das coisas que foi falada no conselho foram os representantes dos vários 3175 

ministérios que disseram que acham que perdem um pouco de tempo lá no 3176 

conselho. Imagine numa câmara de dança. Quer dizer, podemos até 3177 

(Intervenção fora do microfone) Só um momento. Podemos até sugerir 3178 

tecnicamente, precisamos ouvir o secretário de educação especial do MEC. 3179 

Pedimos, aí você vai chamar para a próxima reunião da câmara o secretário 3180 

estadual do MEC, porque nesse momento precisamos. Mas é uma câmara 3181 

técnica. 3182 

 3183 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3184 

 3185 
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Só para somar ao que a Dulce está falando. É o seguinte: tínhamos essas 3186 

participações, mas eram convidados. (Intervenção fora do microfone) 3187 

Convidamos o Xavier do MEC (Intervenção simultânea) Esses ministérios, 3188 

esses outros podem ser convidados. Determinados assuntos (Intervenção 3189 

simultânea)  3190 

 3191 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 3192 

 3193 

Não participei do grupo de vocês, mas o que está alterado na proposta e nessa 3194 

proposta não contempla o que estou falando, que é o inciso terceiro do artigo 3195 

10. Não contempla. É outra coisa que estou falando. Aqui fala o seguinte: 3196 

representantes do governo, sociedade civil e setores artísticos. A sociedade 3197 

civil tudo bem. Vamos ter que nos organizar para indicar. Queremos garantir 3198 

(Intervenção simultânea)  3199 

 3200 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3201 

 3202 

Marise, uma questão de ordem que você não entendeu. Somos contra isso. 3203 

Você não está entendendo ainda. (Intervenção simultânea) Você está olhando 3204 

pelo regimento interno inteiro. Não é isso. 3205 

 3206 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3207 

 3208 

Onde se lê representantes do poder público, da sociedade civil e dos setores 3209 

artísticos e culturais, leia-se, corrigimos para representantes dos setores 3210 

artísticos e culturais da sociedade civil. 3211 

 3212 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 3213 

 3214 

Digamos que a nossa proposta não seja incorporada pelo grupo de trabalho. 3215 

Só quero garantir uma coisa. Se vocês lêem o regimento interno da forma 3216 

como ele foi proposto, ele tem sociedade civil e segmento artístico como duas 3217 

coisas diversas. (Intervenção simultânea) Só um pouquinho, deixe-me concluir, 3218 

com licença. Obrigada. Quando fala em setores artísticos, aí ele fala em 3219 
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indicações e listas tríplices de entidades, instituições, fóruns nacionais, de 3220 

natureza pública ou privada, quem são os fóruns que a dança tem instituídos 3221 

seja de natureza pública ou privada? Não temos conselho, como têm os 3222 

músicos. Não temos o sindicato, como tem o teatro. Então, natureza pública 3223 

são as autarquias, são os conselhos profissionais. Caso a nossa proposta não 3224 

seja aprovada assim como ela está, o que me parece que pode ocorrer é que 3225 

garantia que estes dois terços sejam. É isso que temos que tirar essa indicação 3226 

de lista tríplice por essas entidades, porque não temos entidades. É isso que 3227 

estou querendo dizer. Está aqui na proposta do regimento interno, lista tríplice 3228 

a partir de indicação de entidades de natureza pública ou privada. 3229 

 3230 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3231 

 3232 

Posso só dar uma coordenada aqui, olha. Acho o seguinte: com relação à 3233 

composição, eu estava vendo o decreto aqui e de fato não tem como fugir, o 3234 

colegiado é explícito. O parágrafo 4. Os colegiados setoriais serão constituídos 3235 

por representantes do poder público e da sociedade civil. Então, deve haver 3236 

poder público. A questão agora é saber quem do poder público, e aí vocês 3237 

(Intervenção fora do microfone) Aí acho que vocês podem pensar um formato e 3238 

fazer a proposta. 3239 

 3240 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 3241 

 3242 

Antigamente. Acho que já temos um modelo. Talvez pudéssemos discutir já. O 3243 

que era antes. O Rui tem aqui. 3244 

 3245 

Sr. Rui Moreira dos Santos (Região Sudeste): 3246 

 3247 

Antigamente esse modelo era representante do MinC, diretor de artes cênicas 3248 

da FUNARTE, coordenador de dança da FUNARTE, dois representantes de 3249 

ministérios com ações transversais, trabalho, educação, relações exteriores, 3250 

etc. Ou seja, esse diretor de artes cênicas é totalmente dispensável e os outros 3251 

cargos estão ali já colocados. Não é? 3252 

 3253 
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Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3254 

 3255 

Mas é que o diretor de artes cênicas, por quê? Por que a coordenação de 3256 

dança está vinculada à diretoria de artes cênicas. 3257 

 3258 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3259 

 3260 

Que um dia havemos de tirar. 3261 

 3262 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3263 

 3264 

Sim. Como diria Juca, minha linda. É fundamental vocês terem o dirigente 3265 

maior aqui. Por que no fundo, o ideal era que estivesse inclusive o presidente 3266 

da FUNARTE aqui. Que foi convocado, mas mudou. E é muito importante 3267 

vocês falarem direto para a pessoa que vai assinar o documento, que responde 3268 

legalmente. Então, além do coordenador, é fundamental ter o diretor e quiçá o 3269 

presidente da FUNARTE. Em toda reunião. Para ele poder ouvir o que o 3270 

segmento está pensando. 3271 

 3272 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3273 

 3274 

Ok. Só que pensei que a FUNARTE ia se modificar profundamente, que não 3275 

podemos agora, nesse momento, tudo bem, se você mesmo sugere, assino 3276 

embaixo do companheiro. (Intervenção fora do microfone)  3277 

 3278 

Sr. Gustavo Vidigal (Poder Público Federal): 3279 

 3280 

Agora, com relação ao terceiro item. É o item que vocês estão pedindo a 3281 

supressão, não é? O terceiro item vocês querem suprimir e ficariam apenas os 3282 

representantes não por macro-região, mas por estado. Ou seja, basicamente 3283 

seria um colegiado setorial com representantes do Ministério da Cultura, que 3284 

no fundo são todos, e 27 representantes, um por estado. Como é que 3285 

garantimos pluralidade na representação dos estados? Ou seja, para além de 3286 

artistas, produtores e todo o segmento sindicalista e todo o segmento da 3287 
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cadeia da dança. Cada fórum elegerá um representante. Se o fórum da Bahia, 3288 

por exemplo, eleger uma coreógrafa?  3289 

 3290 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3291 

 3292 

Então, não vamos mais ter o colegiado. Se vamos fazer câmara, vamos discutir 3293 

agora como vamos estruturar a cadeia produtiva da dança. 3294 

 3295 

Srª Sigrid Augusta (Cadeia Produtiva da Dança): 3296 

 3297 

Mas os convidados são para a questão das transversalidades. Não para as 3298 

questões específicas da dança. Entendo que esse nosso pinçado foi na 3299 

tentativa de complementar todas as categorias da dança na cadeia produtiva.  3300 

 3301 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3302 

 3303 

Isso já não é mais o conceito da câmara. O conceito de colegiado é de 3304 

construção de políticas públicas. Parece-me que as lideranças que serão 3305 

selecionadas nos fóruns são pessoas que são capazes de ter esse diálogo. 3306 

 3307 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 3308 

E de ter esse diálogo com todas essas áreas. É um pouco do que fizemos. 3309 

Acho que isso é importante. Esse representante é uma pessoa que deverá ter 3310 

um perfil de dialogar com todas essas áreas que envolvem a dança. Isso já 3311 

acontece. Os fóruns que estão articulados politicamente já fazem isso. E é uma 3312 

tendência que faz com que cada vez mais se amplie isso.  3313 

 3314 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3315 

 3316 

Antes, no documento que tínhamos do formato da composição da câmara eram 3317 

dez representantes de estados, cinco representantes do Poder Público Federal 3318 

e oito representantes por áreas de atuação. Caindo esses oito representantes 3319 

de áreas de atuação, poderíamos colocar, pelo menos, vinte representantes 3320 

por estado, para que contemple todos os estados.  3321 
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Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3322 

 3323 

Devíamos deixar esses estados com um grau de liberdade para a organização. 3324 

Não podemos, artificialmente, querer que Alagoas se organize hoje.  3325 

 3326 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 3327 

 3328 

Mas, por exemplo, temos o registro de que a Paraíba está organizada. Se ela 3329 

está organizada, espero que em um determinado momento – que espero que 3330 

não esteja muito longe – seja absorvida. 3331 

 3332 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3333 

 3334 

Esses representantes por área de atuação é dependendo da reunião? 3335 

 3336 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3337 

 3338 

Não. As áreas de atuação eram: formação: Lúcia Quino (?); difusão: Inês 3339 

Bogéia (?); produção: Jaqueline Castro; criação e pesquisa: Alejandro 3340 

Arquimedes, que nunca veio; formação de público: (Ininteligível); política 3341 

cultural e articulação: Dino Carreira; questões trabalhistas: Madalena 3342 

Rodrigues, que foi substituída por (Intervenção simultânea); e gestão pública: 3343 

era a Regina Miranda, que também não foi. Então, tivemos a saída do 3344 

Alejandro, do Dino e da Regina, que não foram substituídos.  3345 

 3346 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3347 

 3348 

Minha sugestão é que se busque saber quais os estados que estão 3349 

organizados e se complemente com o estado, e não substitua Dino, Regina. 3350 

 3351 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 3352 

 3353 

Até porque percebemos, no meio do processo, naquele momento, que 3354 

qualquer pessoa que chegasse pinçada, como vocês estão falando, pegaria o 3355 
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processo no meio. É diferente de um estado que esteja organizado, já 3356 

trabalhando, que faça ecoar suas questões dentro do colegiado.  3357 

 3358 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 3359 

 3360 

Estou preocupada com a otimização do nosso tempo, porque são dez para as 3361 

cinco e algumas pessoas irão sair. Acho que, pelo decreto, já está claro que 3362 

haverá essa relação Poder Público e sociedade civil. Estamos tirando o terceiro 3363 

inciso, ok? Acho que podemos fechar agora qual seria esse número de 3364 

participação que estamos dando como definido para a participação do Poder 3365 

Público dentro do colegiado.  3366 

 3367 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3368 

 3369 

Proponho que sejam cinco componentes do Poder Público e que deixe essa 3370 

liberdade para a organização da FUNARTE ou não FUNARTE. 3371 

 3372 

Srª Ana Lúcia Pardo (Poder Público Federal): 3373 

 3374 

Esses cinco lugares sempre foram de acordo com as necessidades.  3375 

 3376 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3377 

 3378 

O mais importante é vocês consolidarem isso no documento. É fundamental 3379 

isso estar claro no documento.  3380 

 3381 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3382 

 3383 

Faremos essa correção da composição da organização dos setores artístico-3384 

culturais da sociedade civil e cinco representantes do Poder Público, 3385 

representados pela FUNARTE, coordenadores de dança da FUNARTE, 3386 

coordenador do Conselho Nacional de Política Cultural. Sobram dois.  3387 

 3388 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 3389 
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Esses dois poderia deixar em aberto. 3390 

 3391 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3392 

 3393 

Gostaria de fazer uma sugestão. Em nossas reuniões, isso estava no papel, 3394 

mas não seguíamos, porque às vezes havia o SPC, que queria e podia estar 3395 

naquele dia. Então se convidava o secretário de fomento naquele dia para falar 3396 

do fomento. Tinha-se também uma representação de três do Ministério da 3397 

Cultura, dois ou três da FUNARTE.  3398 

 3399 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3400 

 3401 

Acho que o importante é vocês consolidarem a idéia e encaminhá-la ao grupo 3402 

de trabalho. Pode ser uma proposta. Acho que não cabe detalhar, porque não 3403 

conseguiremos gerar o consenso. O ministério não indicará alguém que não 3404 

dialogue. 3405 

 3406 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3407 

 3408 

Gostaria de saber se estamos fechando um número de cinco do Poder 3409 

Público? Quantos estados? Acho que temos que garantir que é por estado, 3410 

porque minha preocupação é que entrem cinco estados. Sei que não entrarão 3411 

e que não é a vontade das pessoas que estão dialogando. Mas estamos 3412 

aprovando um regimento interno. Não sei quem estará aqui nos próximos anos. 3413 

Regimento é algo muito importante. Ou deixamos isso claro ou colocamos, por 3414 

exemplo, um terço da participação dos estados, para garantir, de alguma 3415 

maneira, a participação de todos os estados. 3416 

 3417 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 3418 

 3419 

Nesse momento já temos dez, Rosa.  3420 

 3421 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3422 

 3423 
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Vocês não estão entendendo. Minha preocupação é que isso ficará como 3424 

regimento. E para mudar regimento é difícil. Daqui a cinco anos, dependendo 3425 

de como está no regimento, as pessoas podem colocar outra interpretação que 3426 

seja válida.  3427 

 3428 

Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 3429 

 3430 

Uma pergunta: caso se chegue à conclusão que todas as câmaras não irão 3431 

decidir isso, existe essa mobilidade de isso existir só nesse colegiado? As 3432 

realidades são diferentes e sabemos disso, inclusive o funcionamento. Pode 3433 

ser que exista uma área que não tenha essa necessidade.  3434 

 3435 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3436 

 3437 

O que ele colocou é que precisa haver um padrão único em todos os 3438 

colegiados. Acho que há um problema sério do padrão único entre as 3439 

linguagens artísticas e esses outros colegiados de temas transversais, como 3440 

cultura afro-brasileira, cultura dos povos indígenas, culturas populares etc.  3441 

 3442 

Srª Marise Gomes (Região Sul): 3443 

 3444 

A redação desse documento não será concluída agora, não é? Quando vamos 3445 

mandar? Ainda insisto que não está contemplada.  3446 

 3447 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3448 

 3449 

Quem ficar hoje aqui conclui e passa para eles. Quem puder ficar para um 3450 

jantar. 3451 

 3452 

Sr. Leonel Brum (Poder Público Federal): 3453 

 3454 

Estou indo agora, junto com o Rui.  3455 

 3456 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3457 
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Já que estou com a palavra, vocês me permitam. É uma novidade que gostaria 3458 

de contar quando todos estivessem presentes. Gostaria de propor uma moção 3459 

de aplauso ao Ministro Juca e à alta direção do MINC por ter retomado as 3460 

atividades da câmara setorial de dança. 3461 

 3462 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3463 

 3464 

O que vocês forem encaminhar depois, quem ficará de mandar? 3465 

 3466 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 3467 

 3468 

A outra moção: a câmara setorial de dança, órgão consultivo da FUNARTE e 3469 

MINC, reunida em Brasília aos 13 de outubro de 2008, após discussões e 3470 

esclarecimentos sobre o Sistema Nacional de Cultura e o Plano Nacional de 3471 

Cultura, este ora em fase de consulta pública, recomenda: que os conselhos 3472 

estaduais e municipais de cultura, em seus momentos de reformulação e/ou 3473 

criação, visando à sinergia com o Sistema Nacional de Cultura, tornem-se 3474 

instâncias deliberativas cuja composição paritária entre sociedade civil e Poder 3475 

Público garanta uma representação das diversas áreas da cultura e, 3476 

especificamente, das linguagens artísticas: artes visuais, circo, dança, teatro e 3477 

música, por meio da eleição direta de seu representante, por meio da 3478 

convocação de artistas independentes dos fóruns e das organizações 3479 

representativas de cada área, que as catorze recomendações e as diretrizes 3480 

elaboradas pela câmara setorial de dança (em anexo) resultante de dois anos 3481 

de trabalhos contínuos (2005 e 2006) sejam utilizadas como elementos 3482 

subsidiários para a estruturação de políticas públicas para a dança nos âmbitos 3483 

municipais e estaduais.  3484 

 3485 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3486 

 3487 

Há uma proposta de alteração: em vez de colocar a câmara setorial de dança, 3488 

órgão consultivo da FUNARTE e MINC, colocar o colegiado setorial de dança, 3489 

órgão consultivo do CNPC. Seria bom, Dulce, se você concentrasse tudo isso e 3490 

nos mandasse formalmente.  3491 
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Srª Marília Rameh Reis (Região Nordeste): 3492 

 3493 

Sugiro, ainda, que o prazo para concluirmos o histórico seja sexta-feira, para 3494 

que consigamos, nesse dia, encaminhá-lo, para otimizarmos o tempo. 3495 

 3496 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 3497 

 3498 

Será que não é bom darmos o final de semana? Todo mundo está voltando 3499 

para seus estados. Durante a semana é complicado.  3500 

 3501 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3502 

 3503 

A reunião foi surpreendente. Eu esperava outro ritmo. Mas, há uma série de 3504 

agentes no ministério que vocês precisam interferir, não só da discussão do 3505 

Plano Nacional nos estados que foram realizados ou nos estados que ainda 3506 

vão se realizar, mas na discussão, por exemplo, das propostas de alteração da 3507 

Lei Rouanet, porque isso afeta diretamente a vida de vocês. Acho que para 3508 

esse dia, tudo isso foi fundamental e já irá interferir na reformulação que o 3509 

Conselho está precisando. Precisamos pensar, agora, nessa pauta de 3510 

reformulação da Lei Rouanet, a consolidação do Plano Nacional. Tem-se uma 3511 

agenda nacional do direito autoral, que também interfere com vocês. Acho que 3512 

essas são as próximas pautas, para além daquela que propus no começo, que 3513 

é a constituição de um processo de criação do Plano Nacional da Dança. O 3514 

Leonel estava me mostrando que vocês são a única câmara que 3515 

sistematizaram a proposta. O Leonel foi fazendo isso no trabalho dele e ele 3516 

consolidou uma série de proposições sobre nós críticos etc. Esse é um 3517 

documento que já serve de semente para discutirmos o Plano Setorial da 3518 

Dança. Então, já temos uma agenda de trabalho consolidada.  3519 

 3520 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3521 

 3522 

Há muito material. Foram dois anos.  3523 

 3524 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3525 
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Para além do trabalho que vocês fizeram, o que estou dizendo é que a pauta 3526 

daqui para frente já está consolidada. É importante a dança interferir no 3527 

processo de reformulação da Lei Rouanet. Há dois aspectos do ministério que 3528 

dialogam diretamente com vocês: o primeiro é que 90% dos recursos obtidos 3529 

pela Lei Rouanet ficam no eixo Rio-São Paulo. 3530 

 3531 

Srª Sigrid Augusta (Cadeia Produtiva da Dança): 3532 

 3533 

Uma das questões para a próxima agenda deveria ter, sem dúvida, a questão 3534 

da modificação da Lei Rouanet. Estava colocando que faço parte da 3535 

(Ininteligível) e o Ministro Juca é totalmente favorável a ouvir sugestões e a 3536 

modificar esse processo do mecenato e transformar isso em uma proposta de 3537 

política pública, porque a Lei de Incentivo não é. Acho que é extremamente 3538 

importante nossa participação nesse processo, porque acho que isso 3539 

modificará sensivelmente o desenvolvimento cultural do país. 3540 

 3541 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3542 

 3543 

E é importante que as linguagens organizadas politicamente interfiram no 3544 

processo apoiando ou refutando as modificações e sejam atores com 3545 

relevância política. 3546 

 3547 

Srª Lúcia Helena Alfredi de Matos (Região Nordeste): 3548 

 3549 

Dulce, acho que na sua moção podemos parabenizar pelo início da 3550 

estruturação do Plano Nacional da Dança, coisa que nunca tivemos. Será algo 3551 

muito específico de nossa área.  3552 

 3553 

Srª Rosane Gonçalves de Almeida (Região Sul): 3554 

 3555 

Gustavo, uma vez que vocês tenham todos os nossos contatos, seria possível 3556 

nos mandarem essas datas de agenda? Porque se for depender das 3557 

secretarias, já sabemos que a questão não chega. Para que possamos ter uma 3558 
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atuação mais eficaz, é importante sabermos datas, locais, pauta, para que 3559 

possamos ter uma atuação e nos organizarmos com outras pessoas.  3560 

 3561 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3562 

 3563 

É importante vocês entrarem no site do CNPC e do Plano Nacional. Está tudo 3564 

lá. Todo o calendário do Plano Nacional está no site www.cultura.gov.br/pnc No 3565 

caso do Conselho Nacional, é www.cultura.gov.br/cnpc Está tudo lá. Mas, de 3566 

qualquer forma, acho que um calendário unificado dessa agenda participativa é 3567 

importante.  3568 

 3569 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3570 

 3571 

Gostaria de colocar que, uma vez que estamos nessa retomada de diálogo e 3572 

uma vez que também estamos em um momento de mudança na FUNARTE, a 3573 

câmara setorial de dança estivesse nesse diálogo, nessas novas mudanças da 3574 

FUNARTE. Acho que tivemos um papel importantíssimo, como já foi dito o dia 3575 

todo e, nessa mudança, não podemos nos privar de continuar nessa mesa de 3576 

diálogo. Estamos escutando de jornais e um fala uma coisa e outro fala outra. 3577 

Penso que a câmara setorial poderia se colocar aqui, formalmente, à 3578 

disposição do ministro para dialogar sobre o futuro da FUNARTE em relação à 3579 

área de dança.  3580 

 3581 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3582 

 3583 

É importante lembrar que se vocês estão participando da elaboração do Plano 3584 

Nacional da Dança, vocês já estão, automaticamente, definido os rumos da 3585 

dança. Mas entendo. 3586 

 3587 

Srª Rosa Coimbra (Região Centro-Oeste): 3588 

 3589 

Você sabe que o nosso ideal não é simplesmente ter somente a coordenação 3590 

de dança, mas ter a direção de dança. Estamos querendo avançar. Já que 3591 

http://www.cultura.gov.br/pnc
http://www.cultura.gov.br/cnpc
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estamos em um momento de mudança, por que não sermos pelo menos 3592 

ouvidos para propor alguma coisa? 3593 

 3594 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3595 

 3596 

Inclusive, porque sabemos que há uma reação muito grande contra essa 3597 

posição dentro da FUNARTE, porque até a direção da FUNARTE e do Serviço 3598 

Nacional de Teatro, de 1950, que era dirigido por atores, diretores de teatro, 3599 

que era o Serviço Nacional de Teatro, que foi virando artes cênicas. Eles 3600 

acham que dança é qualquer coisa. Não é culpa deles, como pessoas, porque 3601 

é da cultura deles. Eles são pessoas de teatro e entendem como tal. 3602 

Precisamos modificar essa realidade.  3603 

 3604 

Sr. Rui Moreira dos Santos (Região Sudeste): 3605 

 3606 

Vale a pena lembrar que na anterior administração da FUNARTE, a discussão 3607 

para a entrada do coordenador de dança deu a ele um fôlego político a mais 3608 

dentro da própria caso. Isso é importante. 3609 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3610 

 3611 

A relatora é a Dulce e o prazo para encaminhar ao Conselho todos os 3612 

documentos, formalmente, é até segunda-feira de manhã. Em nome do 3613 

ministério, gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês. Já 3614 

superamos todo o passivo e já estamos pensando quais as ações que 3615 

precisamos fazer para o ano que vem. A interlocução com a Dulce para irmos 3616 

pensando nesse calendário que vocês pediram, que é tão importante, o 3617 

calendário de trabalho para o ano que vem e mais a agenda de trabalho e 3618 

todas as outras ações.  3619 

 3620 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3621 

 3622 

Uma coisa que gostaria de falar com a câmara, já que estamos retomando, é 3623 

que as pessoas que a compõe se informem e tenham interesse não só da 3624 

câmara, mas dos seus espaços de atuação, porque há o interesse de ter 3625 
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reverberação no Conselho. Tem que ser enviado a mim para exatamente tomar 3626 

conhecimento, porque uma das coisas é que ainda não se conhece muito. Está 3627 

começando agora, demorará até se estabelecer na sociedade a consciência 3628 

desse Conselho Nacional de Políticas Culturais. Isso ainda é muito 3629 

desconhecido. Então, só a prática e o exercício irão auxiliar o avanço de nossa 3630 

área. 3631 

 3632 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3633 

 3634 

Gostaria de agradecer a todos vocês e avante com as políticas públicas. 3635 

 3636 

Srª Solange de Jesus Borelli (Região Sudeste): 3637 

 3638 

Eu, particularmente, e acho que meus parceiros e minhas parceiras também 3639 

gostaria de ter acesso, de alguma forma, à discussão com as outras câmaras, 3640 

que deve acontecer essa semana, até para saber em que medida nos 3641 

articularemos com eles também, que são parceiros. Não sei como isso poderia 3642 

acontecer. 3643 

 3644 

Sr. Gustavo Vidigal (CNPC): 3645 

 3646 

Cada câmara terá um relator e o material que eles forem mandando, os 3647 

tornaremos públicos. 3648 

 3649 

Srª Dulce Tamaras Rocha (Cadeia Produtiva da Dança): 3650 

 3651 

Estou pensando, inclusive, em pedir para marcar amanhã, exatamente para ver 3652 

se hoje encontro algumas pessoas da turma de amanhã.  3653 


