
1/168 

 
Ministério da Cultura 
Secretaria Executiva 

Assessoria de Comunicação Social 
www.cultura.gov.br 

 
 
 
 

 
 

Degravação 
 

 
 

Reunião do 
Colegiado Setorial de Dança 

 
 
 
 
 
 

Brasília (DF), 06 de maio de 2009 
 
 
 
 
 

Local: 
Sala de Reunião Bossa Nova | Hotel Sonesta | Brasília - DF 

 
 
 
 

(Transcrição Ipsis Verbis) 
Notas da Estenotipia 

 

http://www.cultura.gov.br/


2/168 

Reunião do Colegiado Setorial de Dança 
-Manhã 

 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 1 

 2 

Bom dia. Podemos começar? Bom dia a todas e todos. Primeira reunião ordinária, 3 

do nosso Colegiado setorial de dança, de 2009. Alguns pontos, eu queria frisar antes 4 

da gente entrar propriamente dito no documento, que vocês já receberam na 5 

discussão do caderno de diretrizes do Plano Nacional de Dança. O primeiro é sobre 6 

a composição da mesa. O Marcelo Bones, que é coordenador de artes cênicas da 7 

FUNARTE, teve um imprevisto na família, o falecimento do cunhado dele e ele teve 8 

que voltar para o Rio de Janeiro. O Marcos Teixeira, que vai substituí-lo, está junto 9 

com o Marcelo Veiga, no Congresso, para atender uma demanda do Colegiado 10 

Setorial do Circo, hoje vai ser votado um projeto de lei na Comissão de Educação e 11 

Cultura, que é sob a presença de animais no circo. Então, eles foram lá sensibilizar a 12 

Presidente da Comissão, a Deputada Maria do Rosário, para a gente continuar o 13 

nosso processo de discussão, que o Ministério da Cultura e o Ministério do Meio 14 

Ambiente vêm fazendo para solucionar, e para, na verdade, fazer uma proposta. 15 

Então eles estão lá. As outras pessoas, temos o Zé Maurício está aqui pela 16 

FUNARTE, o Leonel Brum está doente no Rio de Janeiro, não vai poder vir. Então o 17 

conjunto de questões aí, mas a gente vai tocar e mesmo assim a gente vai, vamos 18 

tocar porque o dia, vocês vão ver, a nossa grande tarefa hoje vai ser dar conta do 19 

documento. Vamos precisar nos esforçar. Ontem nós conseguimos, o Circo deu 20 

conta, a música ficou faltando pouquíssimo, quatro páginas só. Então eu acho que 21 

aqui a gente pode mandar a ver. Queria falar para vocês também olharem o relatório 22 

de atividades do Conselho. Vocês são parte do Conselho Nacional, é fundamental 23 

que vocês dêem uma olhada. E temos aqui também a sistematização de todas as 24 

contribuições que foram feitas no processo participativo no Plano Nacional, e o 25 

caderno de diretrizes gerais do Plano, que inspirou o nosso Plano Setorial. O último 26 

ponto que eu queria lembrar vocês é que finalmente saiu à Portaria que nomeia 27 

vocês como membros do Conselho Nacional e do Colegiado Setorial de Dança. 28 

Depois eu queria que vocês dessem uma olhada, acho que são esses lembretes. A 29 

gente tem escolhido uma pessoa para ser relatora junto com a gente. [Intervenção 30 

fora do microfone] Então a Lúcia fica, não é? Podemos passar a leitura do 31 

documento? Como é que a gente tem feito a leitura do documento? Qual a proposta 32 

de metodologia que a gente fez para as outras câmaras? A gente vai ler diretrizes e 33 

ações, quando houver alguma proposta de alteração de redação ou inclusão de 34 

item, ou supressão de item, vocês falam destaque, a gente não vai ler esse 35 

documento, não vai aprofundar a discussão na hora, a gente vai fazer a leitura geral 36 

e depois a gente volta ponto por ponto levantado. Pode ser? Então, por exemplo, a 37 

gente vai ler o primeiro. Implementação de mecanismos. Se ninguém fizer destaque 38 

isso está aprovado, a gente passa para o próximo ponto. Ampliação, aí por exemplo 39 

eu leio, implementar mecanismos, aí fala destaque, eu quero fazer a inclusão de 40 

mais uma ação, aí a gente só assinala aqui e depois volta. [Intervenção fora do 41 

microfone]. Ontem foi tudo destacado. A questão só para a gente é a importância de 42 

dar conta, de fazer toda a discussão, para a gente é ótimo. Vou pedir para o Zé 43 

Maurício ajudar a gente na leitura e aí a gente adota esse procedimento, destaque, e 44 

a gente continua. Vamos embora. 45 

 46 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 47 
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Obrigado. Bom dia. Então, o eixo 1: Fortalecer a ação do Estado no planejamento e 48 

na execução das políticas culturais. Diretriz: implantação de mecanismos de ação 49 

direta para o desenvolvimento dos eixos de pesquisa, circulação, produção e 50 

manutenção de grupos e companhias de dança. Ações: estimular a criação de 51 

editais no âmbito dos estados e municípios, voltados à pesquisa, produção, 52 

circulação e manutenção de grupos e companhias. [Intervenção fora do microfone] A 53 

diretriz. Eu posso ir lendo direto? Ampliação e definição de programas com dotação 54 

orçamentária específica para a dança, com aumento exponencial dos recursos 55 

diretos e indiretos, públicos e privados de financiamento. Implantar mecanismos 56 

democráticos e transparentes de acesso a recursos de fundos federais, garantindo a 57 

continuidade de programas para o setor, como por exemplo, prêmios, bolsas de 58 

estímulo a pesquisa prática e teórica. Criar um fundo nacional de dança. 59 

[Intervenção fora do microfone] Adoção de estratégias, formação de público, difusão 60 

na produção de dança. Desenvolver políticas de evento, com vistas à regularidade 61 

de fluxos, agendas e estabilidade de ação. Ampliação e continuidade de programas 62 

de apoio a festivais, encontros, seminários e fóruns. [Intervenção fora do microfone] 63 

Eu não vou dar pausa mais hein? Estabelecimento de mecanismos democráticos e 64 

transparentes voltados para o intercâmbio de profissionais da área e a circulação de 65 

grupos e companhias, nacional e internacionalmente. Estabelecer uma política 66 

cultural de intercâmbio internacional, que inclua a área da dança, gerida pelo poder 67 

público e pela sociedade civil e que objetive a participação de grupos, companhias 68 

nacionais e outros profissionais da área em festivais e eventos no exterior. Estimular 69 

a publicação de editais que tenham como objetivo direto a concessão de passagens 70 

nacionais e internacionais.  71 
 72 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 73 

 74 

Destaque. 75 

 76 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 77 

 78 

Deixa-me fazer uma pergunta? É destaque de inclusão ou de redação? 79 

 80 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 81 

 82 

Tem duas coisas. De inclusão e de redação. 83 

 84 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 85 

 86 

Está bom. Então, nesse estimular? 87 

 88 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 89 

 90 

Não, no anterior. 91 

 92 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 93 

 94 

Ok. 95 
 96 

[Intervenção fora do microfone] 97 
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O Sr. José Maurício (FUNARTE): 98 

 99 

Vocês querem que eu dê mais pausa? 100 

 101 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 102 

 103 

A gente faz por ação e por diretriz. 104 
 105 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 106 

 107 

Se for assim então vai ter que voltar. A primeira ação tem destaque, a segunda, tem 108 

a inclusão de um, a quarta tem destaque, quinta. 109 

 110 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 111 

 112 

Então vamos passar de novo. A primeira tem destaque, a segunda diretriz, a diretriz 113 

tem algum destaque? [Intervenção fora do microfone] A implementar mecanismos, 114 

tem destaque? Aprovado. Aí tem a criação do fundo nacional de dança, tem 115 

destaque não é? De inclusão. No adoção, desenvolver políticas, tem destaque? 116 

[Intervenção fora do microfone] Ampliação tem destaque também? Estabelecer uma 117 

política não tem? [Intervenção fora do microfone]. Estimular a publicação tem 118 

destaque? Tem destaque. Desenvolvimento de processos, tem destaque? 119 

[Intervenção fora do microfone] Esse não foi lido. Então a gente faz por diretriz e 120 

ação, não por bloco. 121 

 122 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 123 

 124 

Desenvolvimento de processos colaborativos entre as instâncias federal, estadual e 125 

municipal, para adoção de políticas complementares. Promover a colaboração entre 126 

as instâncias federal, estadual e municipal, no planejamento de gestão das políticas 127 

públicas para a dança, através do Sistema Nacional de Cultura. [Intervenção fora do 128 

microfone]  129 

 130 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 131 

A gente estava fazendo o batidão. Todos e depois voltava. Mas se bem que está 132 

sendo tudo. 133 

 134 

 [Intervenção fora do microfone]  135 

 136 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 137 

da Cadeia Produtiva por Formação): 138 

 139 

Eu peço aos colegas que a gente vá com objetividade. 140 

 141 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 142 

 143 

Então vamos lá. A gente volta agora. Estabelecer ações do estado. Então tem 144 

destaque na primeira ação. Qual é o destaque? 145 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 146 

 147 
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Estimular a criação de editais e/ou outros mecanismos democráticos no âmbito dos 148 

estados e municípios, voltado à pesquisa, produção, circulação de grupos e 149 

companhias com cronograma pré-estabelecido. 150 

 151 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 152 

 153 

Esse é o da primeira ação não é? Eu incluiria a palavra federação. 154 

 155 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 156 

da Cadeia Produtiva por Formação): 157 

 158 

É isso que eu acho. [Falas sobrepostas] Só faltou colocar federal. 159 

 160 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 161 

 162 

No âmbito federal. Pode ir falando devagar, que ele já altera lá. 163 

 164 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 165 

Estimular a criação de editais e/ou outros mecanismos democráticos no âmbito 166 

federal, estadual e municipal, voltado à pesquisa, produção, circulação e 167 

manutenção de grupos e companhias, com cronograma pré-estabelecido. Essa parte 168 

continua, depois companhias, com cronograma pré-estabelecido. 169 

 170 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 171 

 172 

Esse cronograma é uma precisão com data certa para sair cada coisa não é? 173 

 174 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 175 

 176 

Será que gente [Inaudível]  177 

 178 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 179 

 180 

O cronograma vai assegurar regularidade. 181 

 182 
[Intervenção fora do microfone] 183 

 184 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 185 

 186 

Eu acho só que a gente tem que tomar cuidado porque pode ser que em algumas 187 

propostas, por exemplo, estaduais e municipais, alguns editais serem anuais, que 188 

intercalam com outros. Eu acho que ter o cronograma já implica que você tem 189 

conhecimento prévio de como ele está organizado. 190 

 191 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 192 

 193 

Esse cronograma é um cronograma federal ou vão ser cronogramas estaduais e 194 

municipais? 195 

 196 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 197 
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Como a gente está colocando os âmbitos então seria importante cada um ter o seu 198 

cronograma, que é até uma possibilidade de interagir entre eles para não sobrepor. 199 

 200 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 201 

 202 

O segundo foi aprovado. O terceiro, criar um fundo nacional de dança. Esse teve 203 

destaque. 204 

 205 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 206 

 207 

Eu tenho uma pergunta, como a gente está discutindo paralelo ao Plano Nacional de 208 

Cultura, as alterações na Lei Rouanet, e a gente não teve muito tempo de fazer as 209 

rodadas, mas ali a proposta do Rio Grande do Sul, discutida lá, e a gente está 210 

discutindo agora que alguns membros do Fórum Nacional de Dança, seria porque o 211 

Fundo Nacional de Cultura, lá na nova proposta da lei, ele está Fundo das Artes, aí 212 

coloca dentre outras, teatro, circo, dança, música e outras. Então essa, o Fundo lá 213 

na Lei Rouanet é um fundão. 214 

 215 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 216 

 217 

Não, o Fundo é dança, circo, música e artes visuais, só. 218 

 219 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 220 

 221 

E dentre outras? 222 

 223 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 224 

 225 

O dentre outras não está. Caiu. São só essas linguagens. 226 

 227 

[Falas sobrepostas] 228 

 229 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 230 

da Cadeia Produtiva por Formação): 231 

 232 

Não, então vamos adiante. Os Fundos só devem ser federais é? Minha dúvida, quer 233 

dizer, eu não pedi destaque não, mas estou em dúvida agora com a leitura. Porque 234 

parece que tem em São Paulo, não tem Fundo estadual? 235 

 236 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 237 

 238 

Pernambuco também tem. Mas não é separado não. Mas tem uma divisão. 239 
 240 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 241 

da Cadeia Produtiva por Formação): 242 

 243 

Eu não sei se esses Fundos federais, estaduais e municipais. Eu acho que é 244 

importante que tenha Fundos. 245 

[Intervenção fora do microfone] Recursos de Fundo federais, estaduais e municipais. 246 

Eu concordo Lúcia, eu também não gosto desse exemplo não, exemplo não se 247 
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coloca em uma coisa tão geral assim, mas para permanecer. Eu tiraria esses 248 

exemplos. Federais, estaduais e municipais, garantindo a continuidade de 249 

programas para o setor. 250 
 251 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 252 

 253 

Até porque depois impede que outros modelos de outros fóruns possam ser. 254 
 255 

[Falas sobrepostas] 256 

 257 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 258 

 259 

Vocês estão em qual? [Intervenção fora do microfone] Esse não tinha destaque. Não 260 

gente, vamos adotar, porque se não vamos voltar toda hora. Vamos embora, esse já 261 

passou, vamos continuar. A gente está aqui na criação. Criar um Fundo Nacional de 262 

Dança. Eu acho que, uma discussão que está aparecendo muito na Rouanet. 263 
 264 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 265 

da Cadeia Produtiva por Formação): 266 

 267 

O implantar não teve destaque não? Porque eu coloquei destaque, tomei nota de 268 

alguém que colocou. 269 
 270 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 271 

 272 

Esse foi o único que foi aprovado na íntegra. Mas tudo bem, se vocês quiserem.  273 
 274 

[Falas sobrepostas] 275 

 276 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 277 

 278 

E se a gente propor. [Intervenção fora do microfone] Não, implantar mecanismos. 279 
 280 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 281 

 282 

Democráticos. Ah. 283 
 284 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 285 

da Cadeia Produtiva por Formação): 286 

 287 

E criar um Fundo democrático. A dança fica. 288 
 289 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 290 

 291 

Ah, entendi. Então, implementar mecanismos democráticos de acessos e recursos 292 

de Fundos federais, estaduais e municipais. 293 
 294 

[Intervenção fora do microfone] 295 

 296 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 297 
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 298 

Como por exemplo sai? 299 
 300 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 301 

 302 

E aí, criar um Fundo Nacional ou criar Fundos nacionais, estaduais e municipais? E 303 

deixaria... 304 
 305 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 306 

da Cadeia Produtiva por Formação): 307 

 308 

Eu deixaria só criar o Fundo Nacional de Dança. 309 
 310 

[Falas sobrepostas] 311 

 312 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 313 

 314 

Então criar um Fundo Nacional. Não tem alteração. Próximo. Desenvolver políticas 315 

de evento, com vista à regularidade de fluxo , agendas e estabilidades de ação. 316 
 317 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 318 

 319 

Esse tem. Desenvolver políticas para eventos. 320 
 321 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 322 

 323 

Para eventos. Com vista à regularidade de fluxos, agenda. Mais algum comentário? 324 
 325 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 326 

 327 

Eu acho que a gente discutiu tanto. Eu fico na preocupação. Todas as nossas 328 

discussões, todas aquelas diretrizes dos quadradinhos da FUNARTE, foi resumida 329 

aqui em um resumão, condensada. Então a coisa, a gente já discutiu tanto a questão 330 

do evento, que a gente não precisa de evento, porque a dança não pode ser feita de 331 

evento. E agora a gente está colocando em uma das diretrizes mais importantes 332 

uma política de evento. 333 
 334 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 335 

 336 

Eu acho complicado também.  337 
 338 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 339 

 340 

Tudo bem, a gente lendo, nós sabemos que nós queremos um calendário de 341 

festivais e de seminários, o fortalecimento de festivais já existentes, o Festival 342 

Internacional de Dança. Nós sabemos, mas quem está lendo, e o próprio 343 

coordenador do plano, não sabe que a gente não quer evento, a gente não quer só 344 

evento. Não é nesse sentido de implementação, a criação de um calendário de 345 

eventos, ele não é uma política pública que a gente deseje. O calendário de eventos 346 
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é uma organização do que já existe. [Falas sobrepostas] Tirar a palavra evento, 347 

porque o evento é exatamente o contrário do que a gente discutiu esses anos todos. 348 
 349 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 350 

 351 

Eu acho que é bem importante o que a Marise está colocando, mas por outro lado 352 

eu penso, não seria importante a gente manter isso? No sentido da gente poder, 353 

porque veja bem, são as esferas. 354 
 355 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 356 

 357 

Eu só acho que substituir a palavra eventos, porque ela, a expressão evento vai tudo 358 

contra o que nós discutimos.  359 
 360 

[Falas sobrepostas] 361 

 362 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 363 

 364 

Eu incluí, aqui do lado, assim: desenvolver políticas para eventos e fomento a 365 

programas continuados de difusão e circulação da dança, com vista. [Intervenção 366 

fora do microfone] E fomentar programas continuados de difusão e circulação da 367 

dança. Por essa questão que tinha falado, ficou mais relacionado a ações 368 

específicas de eventos já pré-agendados.  369 
 370 

[Falas sobrepostas] 371 

 372 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 373 

 374 

Por que não programas e ações? Desenvolver políticas. [Intervenção fora do 375 

microfone] Calma. Eu tinha pensado em desenvolver políticas de ações com vista a 376 

regularidades de fluxos, agendas estabilidade, não, mas aí tem o ação aqui em 377 

baixo. Corta esse ação daqui. [Intervenção fora do microfone] Da área. 378 
 379 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 380 

da Cadeia Produtiva por Formação): 381 

 382 

Programas com vista blá, blá, blá. [Intervenção fora do microfone] Programas fica 383 

mais enxuto. 384 
 385 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 386 

 387 

Desenvolver políticas de programas com regularidades de fluxo, agendas e 388 

estabilidade de ação. 389 
 390 

[Falas sobrepostas] 391 

 392 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 393 

 394 

Mas seriam política de programas, não é? Não para programas. 395 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 396 
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 397 

Desenvolver políticas de programas com vista à regularidade de fluxos, agenda e 398 

estabilidade de ação. [Intervenção fora do microfone] Ou então desenvolver 399 

programas, tirar o políticas de. 400 
 401 

[Intervenção fora do microfone] 402 

 403 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 404 

 405 

É. Por que programas de que? Eu acho que tem uma questão aí. 406 
 407 

[Falas sobrepostas] 408 

 409 

 A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 410 

 411 

A gente está tão traumatizado de ter que colocar sempre a palavra dança, porque se 412 

não todo mundo esquece. 413 
 414 

[Falas sobrepostas] 415 

 416 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 417 

da Cadeia Produtiva por Formação): 418 

 419 

É melhor pecar pelo excesso. 420 
 421 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 422 

 423 

Eu também acho, porque se não fica uma ação solta. 424 
 425 

[Falas sobrepostas] 426 

 427 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 428 

 429 

Estou saindo que nem mutilado de guerra. Eu acho que é o Plano Nacional da 430 

Dança, o teatro está tranqüilo, está em outra. 431 
 432 

[Falas sobrepostas] 433 

 434 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 435 

 436 

Vamos, que o coordenador já disse que o circo concluiu e ele deu uma certa 437 

pressão, vamos lá. 438 
 439 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 440 

 441 

Ampliação e continuidade de apoio a festivais, encontros, seminários e fóruns. 442 
 443 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 444 

 445 
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Esse está ok. Eu acho que tem só uma questão que na perspectiva ficou fora, que é 446 

uma ação mais específica de formação de público. Eu acho que ele ficou perdido, já 447 

que a diretriz aborda a formação de público e a difusão, não tem uma ação 448 

específica para a formação de público. Alguma coisa de centralização e 449 

democratização do acesso a instituição e produção em dança, alguma coisa 450 

relacionada a isso, que para mim, está em aberto. Não sei o que vocês botaram. 451 
 452 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 453 

 454 

Festivais ali, a gente não, mostras, não é? Mostras de dança. Festivais, mostras, 455 

encontros, seminários e fóruns. 456 
 457 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 458 

 459 

Você está pedindo para incluir mais uma, não é Lúcia? 460 
 461 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 462 

 463 

Alguma coisa mais específica da formação, em relação ao acesso a fruição.  464 
 465 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 466 

da Cadeia Produtiva por Formação): 467 

 468 

Essa de formação não estaria aqui em cima não? Na primeira? Eu digo, não está 469 

contido nisso? Porque a diretriz é adoção de estratégias de formação de público e 470 

difusão da produção em dança. Aí vem desenvolver programas. 471 

 472 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 473 

 474 

O que eu estou falando é o seguinte: a diretriz tem dois âmbitos. Ela tem a formação 475 

de público e também a difusão. Quando a gente ver as ações, as duas ações estão 476 

correlacionadas à parte mais de difusão, e a gente não toca em nada 477 

especificamente na questão da formação. [Intervenção fora do microfone] A outra já 478 

muda. 479 
 480 

[Falas sobrepostas] 481 

 482 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 483 

 484 

Então na anterior, programas continuados de difusão. [Intervenção fora do 485 

microfone]. De formação e difusão. Incluir na anterior.  486 

 487 

[Falas sobrepostas]  488 

 489 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 490 

 491 

No próximo, ao invés de ampliação, tem que ser ampliar não é? 492 
 493 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 494 

da Cadeia Produtiva por Formação): 495 
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Nessa formação de público, não deveria ter alguma coisa de interagir com outro 496 

Ministério, da Educação, por exemplo. [Intervenção fora do microfone] Mais na 497 

frente.  498 
 499 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 500 

 501 

Então, ali incluímos. Esse está aprovado? No segundo ali. Ampliação e continuidade 502 

de programas de apoio a festivais, encontros, seminários e fóruns, está ok? 503 
 504 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 505 

 506 

Eu queria só, que a gente pensasse se vai deixar apoio a festivais, de uma forma 507 

genérica. Eu acho que a gente podia pelo menos citar, prioritariamente, os festivais 508 

de cunho que não tem um cunho competitivo.  509 
 510 

[Falas sobrepostas] 511 

 512 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 513 

da Cadeia Produtiva por Formação): 514 

 515 

Nós temos uma moção contra festivais competitivos. [Intervenção fora do microfone] 516 

Eu acho que o registro aqui. 517 
 518 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 519 

 520 

Se a gente não podemos excluir, porque também está dentro da política, mas pelo 521 

menos a gente citar como, prioritariamente. 522 
 523 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 524 

 525 

Ampliar e dar continuidade a programas. [Falas sobrepostas] E dar apoio a festivais 526 

não competitivos. Eu acho que a gente tem que ser incisivo mesmo. Festivais não 527 

competitivos, encontros, mostras, seminários e fóruns. [Falas sobrepostas] Ampliar e 528 

dar continuidade de programas de apoio a festivais não competitivos, encontros, 529 

mostras, seminários e fóruns. 530 
 531 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 532 

 533 

Ai não é dar continuidade a programas? 534 
 535 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 536 

 537 

Vamos que vamos. 538 
 539 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 540 

 541 

Qualquer pergunta é o Valdinei que está mexendo. 542 
 543 

[Falas sobrepostas] 544 
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A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 545 

da Cadeia Produtiva por Formação): 546 

 547 

Aos programas, é. Ampliar e dar continuidade aos programas. 548 
 549 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 550 

 551 

Estabelecer uma política cultural de intercâmbio internacional, que inclua a área da 552 

dança gerida pelo poder público e pela Sociedade Civil, e que objetive a participação 553 

de Grupos, Companhias Nacionais e outros profissionais da área, em festivais e 554 

eventos no exterior. 555 
 556 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 557 

 558 

Eu tenho. Estabelecer uma política de intercâmbio e residências nacionais e 559 

internacionais, que inclua a área da dança. A minha sugestão é tirar o gerida pelo 560 

poder público, porque eu acho que a questão aqui é política, não precisa ser 561 

necessariamente gerida, pode-se criar programas e não ser necessariamente dentro 562 

disso. E que objetive a participação de Grupos e Companhias Nacionais e outros 563 

profissionais da área, em festivais e eventos no exterior e no Brasil. 564 
 565 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 566 

da Cadeia Produtiva por Formação): 567 

 568 

Tira o gerida pelo poder público. 569 
 570 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 571 

 572 

Inclui lá em cima. Estabelecer uma política de intercâmbio e residências artísticas 573 

nacionais e internacionais. 574 
 575 

 [Intervenção fora do microfone]   576 

 577 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 578 

da Cadeia Produtiva por Formação): 579 

 580 

Residência é uma coisa específica da área de dança, e eu acho que qualquer coisa 581 

que dê essa singularidade para a gente convém que a gente coloque. 582 
 583 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 584 

 585 

Então como ficou, Lúcia? 586 
 587 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 588 

 589 

Estabelecer uma política cultural de intercâmbio e residências artísticas nacional e 590 

internacional que inclua na área da dança. 591 
 592 

[Intervenção fora do microfone] 593 

 594 
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A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 595 

 596 

Não. É intercâmbio e residência, não é intercâmbio internacional. Intercâmbio e 597 

residência nacional e internacional. 598 
 599 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 600 

 601 

Nacional e internacional. [Intervenção fora do microfone] Aí retira o gerida pelo poder 602 

público.  603 
 604 

[Intervenção fora do microfone]  605 

 606 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 607 

 608 

Não é que inclua a área da dança, é para a área da dança. 609 
 610 

[Falas sobrepostas] 611 

 612 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 613 

da Cadeia Produtiva por Formação): 614 

 615 

Vocês garantem que quem vai ler isso não vai esquecer o capitular de cima? 616 
 617 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 618 

 619 

Gente, sinceramente, pense na ação isolada da diretriz. Eu sempre estou pensando 620 

nessa escrita, quando você lê a ação isolada. Uma coisa é ela ficar genérica e outra 621 

coisa é ela ficar específica. Então por mais que seja excesso de pós-guerra, a gente 622 

precisa. Eu tinha deixado, estabelecer a política cultural de intercâmbio e residência 623 

artística nacional e internacional para a área da dança. 624 
 625 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 626 

 627 

Então, pode ser. Porque estava que inclua a áreas da dança. [Falas sobrepostas] 628 

Internacional para a área da dança. 629 
 630 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 631 

da Cadeia Produtiva por Formação): 632 

 633 

Que objetive a participação. 634 
 635 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 636 

 637 

Que objetive a participação de Grupos e Companhias nacionais e outros 638 

profissionais da área, em festivais e eventos no exterior e no Brasil. 639 
 640 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 641 

 642 
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Se tem nacional e internacional lá em cima, precisa ter no exterior e no Brasil? Não 643 

fica. [Intervenção fora do microfone] Porque lá em cima já tem. Aí precisa colocar em 644 

baixo? 645 
 646 

[Falas sobrepostas] 647 

 648 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 649 

 650 

Pode acabar em eventos. Festivais e eventos. 651 
 652 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 653 

 654 

Porque a gente está falando do intercâmbio e das residências, e de certa forma são 655 

os eventos que acontecem aqui ou fora, e em baixo tem a palavra eventos no 656 

exterior, então eu acho que isso está redundante. 657 
 658 

[Intervenção fora do microfone] 659 

 660 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 661 

 662 

O foco antes estava em uma idéia de internacionalização de levar para fora a dança, 663 

não estava prevendo as duas vias. Então essa que é a questão.  664 
 665 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 666 

Cadeia Produtiva de Produção): 667 

 668 

Por isso que eu acho que Companhias Nacionais e Internacionais, é importante. 669 

 670 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 671 

 672 

E programas culturais. Não seria melhor colocar programas culturais do que festivais 673 

e eventos? 674 
 675 

[Falas sobrepostas] 676 

 677 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 678 

 679 

Porque é residência de coreográfica e etc. Então, vou fazer a redação final. Para a 680 

área da dança que objetive a participação de Grupos e Companhias Nacionais e 681 

Internacionais. 682 
 683 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 684 

 685 

Eu acho que essa história de grupos e companhias. 686 
 687 

[Falas sobrepostas] 688 

 689 

A Sra. Marta César (Região Sul): 690 

 691 

Eu também acho que deveria falar da mobilidade dos artistas, não focar em grupos. 692 
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A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 693 

 694 

Então ta, participação de artistas, grupos e companhias nacionais e internacionais. 695 

[Intervenção fora do microfone] Participação de artistas, grupos e companhias 696 

nacionais e internacionais, em programas no exterior e no Brasil.  697 
 698 

[Falas sobrepostas] 699 

 700 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 701 

da Cadeia Produtiva por Formação): 702 

 703 

Ou então bota profissionais lá. 704 
 705 

[Falas sobrepostas] 706 

 707 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 708 

Cadeia Produtiva de Produção): 709 

 710 

Podem ser profissionais da área. E outros profissionais da área. Já estava 711 

regulamentado para saber quem são os outros profissionais da dança. 712 
 713 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 714 

 715 

E o final? Programas culturais. 716 
 717 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 718 

da Cadeia Produtiva por Formação): 719 

 720 

No Brasil e no exterior 721 
 722 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 723 

 724 

Eu tiraria essa palavra outros profissionais, por que não deixar de artistas e 725 

profissionais da área? Por que esse outros profissionais?  726 
 727 

[Intervenção fora do microfone] 728 

 729 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 730 

 731 

Estimular. Pode ir? [Intervenção fora do microfone] Estimular a publicação de editais 732 

de objetos que tenham como objeto a concessão de passagens nacionais e 733 

internacionais. 734 

 735 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 736 

Cadeia Produtiva de Produção): 737 

 738 

Eu sugiro com um cronograma viável aos prazos. 739 
 740 

[Falas sobrepostas] 741 

 742 
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A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 743 

 744 

Se pegar um exemplo do que existe hoje, no Minc, não atende. Porque geralmente 745 

você fica sabendo muito em cima. [Intervenção fora do microfone] Impossível. 746 

 747 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 748 

Cadeia Produtiva de Produção): 749 

 750 

Aí fica assim, se sair você vai, se não dá você não vai. 751 
 752 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 753 

da Cadeia Produtiva por Formação): 754 

 755 

E não dá tempo de você se programar. 756 
 757 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 758 

 759 

Não sei se seria o caso de colocar para abrir duas vezes ao ano. 760 
 761 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 762 

Cadeia Produtiva de Produção): 763 

 764 

Eu acho que o cronograma desse edital que sai, é que é. 765 
 766 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 767 

 768 

O cronograma tem que ter um período longo para poder dar tempo das pessoas se 769 

organizarem. 770 
 771 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 772 

O Ministério pode não garantir a regularidade do lançamento. 773 
 774 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 775 

 776 

Com licença. Só um esclarecimento, a redação que está, não vou entrar nos méritos 777 

dos prazos, porque no caso aí não é um indicativo de ação para o Ministério da 778 

Cultura, é para uma política de 10 anos de recomendação Federal, Estadual e 779 

Municipal. É um posicionamento mais geral que o de um edital do Ministério da 780 

Cultura. Então, a questão dos prazos compatíveis é uma questão dúbia, porque o 781 

planejamento e a compatibilidade reflete dois desejos, se você tem prospecção de 782 

participação em eventos, daqui a um ano a condição de prazos, se daqui a um mês 783 

não há poder público que contemple um prazo nesse limite. Mas a questão aí é 784 

garantir uma periodicidade, uma regularidade nisso. 785 
 786 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 787 

 788 

Então, se a gente sugere que seja anual, mas que abra em janeiro, no início do ano, 789 

a gente tem como se programar. Se é uma coisa pré-estabelecida, eu acho que 790 

quando a gente está falando de federação, estado e município, acho que a gente 791 

tem que ter, ainda mais cuidado, de tentar ver uma forma. Porque se não fica como 792 



18/168 

tem acontecido no Estado de Pernambuco, do edital estadual abrir no final do ano, ai 793 

você passa um ano sem. 794 
 795 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 796 

 797 

Deixa só eu fazer o seguinte. Eu queria que a gente se pautasse, o que a gente 798 

pensa todos nós já conversamos, e todos nós concordamos. Então, para a gente já 799 

fazer a proposta, vamos de redação, porque se a gente for discutir cada coisa que a 800 

gente pensa. 801 
 802 

[Falas sobrepostas] 803 

 804 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 805 

 806 

E eu gostaria de incluir hospedagem e alimentação, não só a passagem. 807 

[Intervenção fora do microfone] Hospedagem e alimentação. 808 

 809 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 810 

 811 

Como fica a redação, então? Tudo bem? 812 
 813 

[Intervenção fora do microfone] 814 

 815 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 816 

da Cadeia Produtiva por Formação): 817 

 818 

É uma política de viabilizar. 819 
 820 

[Falas sobrepostas] 821 

 822 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 823 

Cadeia Produtiva de Produção): 824 

 825 

Se você tem a passagem, você tem todo o resto. 826 
 827 

[Falas sobrepostas] 828 

 829 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 830 

 831 

A publicação de editais regulares e periódicos. 832 

 833 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 834 

 835 

Editais regulares e periódicos que tenham como objeto a concessão de passagens 836 

nacionais e internacionais. Passa para a próxima. 837 
 838 

[Intervenção fora do microfone] 839 

 840 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 841 

 842 
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Promover a colaboração entre as instâncias Federal, Estadual e Municipal no 843 

planejamento e gestão das políticas públicas para a dança, através do Sistema 844 

Nacional de Cultura. 845 
 846 

[Intervenção fora do microfone] 847 

 848 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 849 

 850 

Alguém falou destaque. Então segue. 851 
 852 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 853 

da Cadeia Produtiva por Formação): 854 

 855 

O número é do Sistema Nacional de Cultura, do Sistema que está se propondo não 856 

é? 857 
 858 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 859 

 860 

Podemos seguir? Eixo 2. Incentivar, proteger e valorizar a diversidade artística e 861 

cultural brasileira. Realização de mapeamento da área da dança, de forma a 862 

identificar estatisticamente os diversos elos da cadeia produtiva de forma ampla e 863 

transparente. Realizar pesquisas de campo e levantamento de dados, sobre a 864 

produção de dança nos diversos estados, de acordo com os seguintes critérios: 865 

produção artística, eventos, bolsas de pesquisa, ensino, organizações de classe, 866 

publicações e mapeamento de público, entre outros. [Intervenção fora do microfone] 867 

Criar uma rede digital com objetivo de difundir as informações e/ou mapeamento 868 

sobre a dança no Brasil.  869 
 870 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 871 

 872 

A gente não vai ao destaque? Como estava indo?  873 
 874 

[Falas sobrepostas] 875 

 876 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 877 

 878 

Essa da rede digital, aprovada? [Intervenção fora do microfone] Criação de uma 879 

política específica direcionada a memória e difusão da dança. Criar editais 880 

específicos de apoio às pesquisas e publicações na área da dança, em mídia digital 881 

ou impressa. Aprovado? [Intervenção fora do microfone] Criar centros de referência 882 

e acervos direcionados a preservação, memória, divulgação de pesquisa, 883 

informação na área da dança, direcionados a democratização do acesso. Garantir a 884 

criação de pelo menos um centro de referência, em cada região do país. 885 

[Intervenção fora do microfone] Realizar atividades que contribuam para manter viva 886 

a memória da dança, nas suas diversas formas de expressão, estimulando a 887 

realização de eventos, a edição e publicação de livros e de periódicos, o 888 

estabelecimento de banco de dados e mídias digitais, entre outros. [Intervenção fora 889 

do microfone] Então esse é o eixo dois. Podemos voltar lá. Realizar pesquisa de 890 

campo e levantamento de dados sobre a produção de dança nos diversos estados. 891 
 892 
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A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 893 

 894 

Eu tenho ai, a questão é que já está colocando pesquisa de campo, levantamento e 895 

análise de dados sobre a produção da dança nos diversos estados. Não adianta 896 

levantar e não analisar. Sobre a produção da dança nos diversos estados de acordo 897 

com os seguintes critérios: produção artística, eventos, bolsas de pesquisa, ensino, 898 

organizações de classe, publicações e mapeamento de profissionais e de público. 899 
 900 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 901 

 902 

Eu só colocaria ensino formal e não formal. 903 
 904 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 905 

 906 

E eu colocaria ainda que é uma forma de aproveitar o que já existe, para não partir 907 

do zero. 908 

[Falas sobrepostas] 909 

 910 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 911 

 912 

Porque é assim. Levantamento, a questão do ensino, por que nós temos, lá no 913 

município de Porto Alegre, nós temos no ensino forma municipal, a disciplina dança 914 

incluída. 915 
 916 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 917 

 918 

Mas isso é decorrência de um mapeamento. Se eu vou mapear o ensino, eu tenho 919 

que ver o que tem na instância formal e informal. Não precisa está essa subdivisão 920 

toda. 921 
 922 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 923 

 924 

Nesse início aqui, realizar pesquisa de campo e levantamento, realizar pesquisa e 925 

atualização. Não sei. Do que já existe. 926 
 927 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 928 

Cadeia Produtiva de Produção): 929 

 930 

Teria que ter um pré levantamento do que já existe. 931 
 932 

[Intervenção fora do microfone] 933 

 934 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 935 

 936 

Aí teria que ser uma outra, porque é uma ação mais específica de você fazer esse 937 

mapeamento. 938 
 939 

[Intervenção fora do microfone] 940 

 941 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 942 
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Só um esclarecimento, a metodologia que nós temos adotado nos Colegiados, esse 943 

está um pouco diferente, porque está indo eixo por eixo, mas até ontem nós líamos 944 

todas as diretrizes e ações, e destaque para debate no final e inclusão, se é uma 945 

proposta de novas ações. Só pedido de inclusão. E há uma proposição que nos 946 

outros dois Colegiados que nós já tivemos, foi muito ágil, é que quem propõe o 947 

destaque, já propõe com a redação final. E havendo necessidade de esclarecimento, 948 

se submete a debate. 949 
 950 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 951 

 952 

Eu acho que a gente já mantém por eixo, porque a gente já decidiu isso. Mas vamos 953 

fazer então a questão da redação. 954 

 955 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 956 

 957 

Como cada área tem uma especificidade, a especificidade da dança acaba sendo 958 

um pouco. 959 
 960 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 961 

 962 

O destaque isso sim, eu concordo. No destaque já oferecer, já apresentar a 963 

proposta.  964 
 965 

[Falas sobrepostas] 966 

 967 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 968 

 969 

Eu proponho a inclusão de municípios, também. Diversos estados e municípios, ou 970 

capitais pelo menos. [Intervenção fora do microfone] Em diversos estados. 971 

 972 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 973 

 974 

É porque o estado é formado de municípios para fazer o mapeamento, então no 975 

estado em si há um ente abstrato. 976 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 977 

 978 

Eu acho que a gente podia contemplar a Marília, só acrescentando nesse item, 979 

considerando pesquisas já realizadas, dados já levantados. 980 
 981 

[Falas sobrepostas] 982 

 983 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 984 

da Cadeia Produtiva por Formação): 985 

 986 

Fica específico demais. Uma coisa que eu acho que a gente tem discutido, é a roda 987 

de cada movimento. [Intervenção fora do microfone] É importante, mas acho que a 988 

gente. 989 
 990 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 991 

 992 
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É por isso a minha colocação. Eu vou fazer uma redação e no final de tudo eu. 993 

 994 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 995 

 996 

Ok. Na questão desses parágrafos da redação. Realizar pesquisa de campo, 997 

levantamento e análise de dados sobre a produção da dança nos diversos estados, 998 

de acordo com os seguintes critérios: produção artística, evento, bolsa de pesquisa, 999 

ensino, organização de classe, publicações, mapeamento de público e de 1000 

profissionais, entre outros. [Intervenção fora do microfone] E lá no início análise. 1001 

 1002 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1003 

 1004 

E de profissionais. 1005 
 1006 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1007 

 1008 

Eu não sei se cabe a reflexão que nesse, já que a ação especifica os dados a serem 1009 

pesquisados, não encontrei na proposição nenhuma questão de relacionar as várias 1010 

danças, em si, que existem no país. [Intervenção fora do microfone] Em termos de 1011 

linguagem específica de variedade, de estilos, formas e tal. Então, eu não sei se o 1012 

mapeamento estatístico neste campo, também chega ao campo da linguagem.  1013 
 1014 

[Falas sobrepostas] 1015 

 1016 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1017 

 1018 

Dança é dança, é porque a gente não tem a Lei da Dança, porque lá estavam 1019 

previstas todas as linguagens da dança. 1020 
 1021 

[Falas sobrepostas] 1022 

 1023 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 1024 

 1025 

É porque a gente tem que garantir uma coisa que é maior, que é o espaço da dança. 1026 
 1027 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1028 

 1029 

Todas as danças, inclusive as mais populares, é isso? Dança é dança, e ponto. 1030 
 1031 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1032 

 1033 

Mas nesse sentido é o seguinte, eu entendo o que ele está falando ai, porque eu 1034 

anotei uma questão sobre isso. O eixo, a gente não pode esquecer o eixo que está 1035 

norteando essas diretrizes e ações. O eixo é proteger e valorizara diversidade 1036 

artística e cultural brasileira. Eu anotei, que além desses tópicos precisaria ter um, 1037 

mais específico, falando que assegure os programas devem valorizar a diversidade 1038 

da produção artística. Se a gente pensa que esse. A onde que a gente vai ver essa 1039 

diversidade? Os programas de fomento devem atender essa diversidade. Eu deixei 1040 

isso separado como tópico a ser incluído. [Intervenção fora do microfone] Porque o 1041 
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eixo está lá, e esse eixo não atende nenhuma dessas questões, mais 1042 

especificamente a diversidade que tem que estar refletida nos programas. 1043 
 1044 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1045 

 1046 

E aí, Marília, tem mais um aí? Para a gente completar aqui ou já vai para frente? 1047 
 1048 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 1049 

 1050 

Desculpa, eu estava terminando a redação. [Intervenção fora do microfone] Eu estou 1051 

com uma proposta de inclusão já. [Intervenção fora do microfone] Realizar 1052 

levantamento de estudos e mapeamento já existentes na área de dança. E o 1053 

segundo, que é o mais completo. Realizar pesquisa de campo e levantamento. 1054 
 1055 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1056 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1057 

 1058 

Não seria cadastrar talvez? 1059 
 1060 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 1061 

 1062 

Cadastrar levantamentos [Falas sobrepostas] Cadastrar levantamentos de estudos e 1063 

mapeamentos. 1064 
 1065 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1066 

 1067 

Isso é uma inclusão? É uma outra ação?  1068 
 1069 

[Falas sobrepostas] 1070 

 1071 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1072 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1073 

 1074 

Cadastrar acervos e mapeamentos já existentes. 1075 
 1076 

[Intervenção fora do microfone] 1077 

 1078 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 1079 

 1080 

Cadastrar acervos e mapeamentos já existentes na área de dança. 1081 
 1082 

[Intervenção fora do microfone] 1083 

 1084 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1085 

 1086 

Então o outro. Na realidade, já que vai incluir algo aqui, eu acho que tem que ter, já 1087 

que a diretriz tem o incentivar, relacionado ao fomento, ao eixo geral. Teria que ter 1088 

uma diretriz que pudesse correlacionar com, assegurar que os programas valorizem 1089 

a diversidade da produção artística em dança.  1090 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1091 
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 1092 

Que os programas valorizem. 1093 
 1094 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1095 

 1096 

Assegurem. Assegurar que os programas atendam a diversidade da produção 1097 

artística em dança no país. [Falas sobrepostas] Aí é que está, porque [Intervenção 1098 

fora do microfone] A gente está no eixo dois, aí tem a palavra também, incentivar a 1099 

diversidade, e falta correlacionar uma diretriz e uma ação para isso. 1100 
 1101 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1102 

 1103 

Ela está criando uma ação a mais. Assegurar que os programas. [Falas sobrepostas] 1104 

Essa é a ação. Assegurar que os programas atendam a diversidade. 1105 
 1106 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 1107 

 1108 

Esta ação estaria aonde? 1109 
 1110 

[Falas sobrepostas] 1111 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1112 

 1113 

A questão é incluir uma diretriz. A diversidade da produção artística em dança. 1114 
 1115 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1116 

 1117 

Desculpa, mas no caso, a segunda diretriz, criação de uma política específica 1118 

direcionada memória e difusão, eu acho que ela contempla, enquanto diretriz a ação. 1119 

[Falas sobrepostas] Assegurada o respeito à diversidade, a diretriz que você inclui 1120 

nessa que tem. Está definido política, ação de uma política específica direcionada, a 1121 

memória e difusão da dança. 1122 
 1123 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1124 

 1125 

Mas ela só fala de memória e difusão, eu estou querendo dizer também na questão 1126 

de programas na hora do fomento a criação, então você. A questão da memória é 1127 

essa preservação e a difusão do que está pronto. Mas como também, que esses 1128 

programas fomentem essa produção, a diversidade da produção. Já que aqui tem 1129 

incentivar a diversidade. Entendeu? 1130 
 1131 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1132 

 1133 

Eu entendi. O que eu estava deduzindo é que o acréscimo deste verbo de ação que 1134 

você colocou aqui dentro da diretriz, segurado o comentário, assegurada a 1135 

diversidade, o respeito considerando a diversidade nas suas diversas expressões, 1136 

na ação já estaria, na diretriz estaria contemplada. 1137 
 1138 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1139 

 1140 

Mas eu gostaria de incluir mais uma palavra, então, na diretriz. 1141 
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 1142 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1143 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1144 

 1145 

Se a gente colocasse criação de uma política específica, direcionada a produção e 1146 

difusão da... [Falas sobrepostas] Respeitando a singularidade. 1147 

 1148 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1149 

 1150 

Solucionada a produção de memória e difusão da dança, assegurada. 1151 
 1152 

[Falas sobrepostas] 1153 

 1154 

A Sra. Ângela Maria Gonçalves Ferreira (Região Sudeste): 1155 

 1156 

Mas a sua de quem? Eu acho meio... 1157 
 1158 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1159 

 1160 

A diversidade artística. 1161 

[Falas sobrepostas] 1162 

 1163 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1164 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1165 

 1166 

Ou então tira a difusão. Assegurada a diversidade da linguagem da dança, não? 1167 
 1168 

[Intervenção fora do microfone] 1169 

 1170 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1171 

 1172 

Gente está no início, no eixo ali. A diversidade artística e cultural brasileira. Então, 1173 

assegurada a diversidade artística brasileira. É óbvio que é da dança. A diversidade 1174 

artística brasileira. [Intervenção fora do microfone] Artística e cultural brasileira.  1175 

 1176 

[Falas sobrepostas] 1177 

 1178 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1179 

A ação é assegurar que programas e ações atendam a diversidade da produção 1180 

artística e cultural em dança. 1181 
 1182 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1183 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1184 

 1185 

Ótimo. [Falas sobrepostas] E a dança lá em cima. Olha. Uma política específica 1186 

direcionada para produção, memória e difusão, assegurada a diversidade artística e 1187 

cultural brasileira e dança. É da dança. Ou da dança do Brasil. [Intervenção fora do 1188 

microfone] Da dança no Brasil, porque. 1189 

 1190 

[Falas sobrepostas] 1191 
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 1192 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1193 

 1194 

Há danças e danças brasileiras. 1195 
 1196 

[Falas sobrepostas] 1197 

 1198 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1199 

 1200 

A ação é assegurar que os programas e ações atendam a diversidade da produção 1201 

artística e cultural em dança. [Intervenção fora do microfone] Na realizar eu tenho. 1202 

Só como complementação, porque está a publicação de livros. Aí eu colocaria: 1203 

Periódicos, documentários e registros. 1204 
 1205 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1206 

 1207 

Eu continuaria. Eventos eu gostaria de tirar, porque a gente fica de novo. 1208 
 1209 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1210 

 1211 

Mas ai tem sentido.   1212 
 1213 

[Falas sobrepostas]  1214 

 1215 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1216 

 1217 

Mas aí não tem problema. Vamos lá, o próximo eixo. 1218 
 1219 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 1220 

 1221 

É só que análise ali ficou analise, lá em cima, só para corrigir. Eixo três. 1222 

Universalizar o acesso a fruição e a produção cultural. [Intervenção fora do 1223 

microfone] Garantir o acesso ao ensino da dança como linguagem artística desde o 1224 

ensino fundamental até o ensino superior. Estimular a inclusão do ensino da dança 1225 

nos currículos do ensino fundamental de todas as escolas públicas e privadas. 1226 

Promover a contratação. 1227 

 1228 

 [Intervenção fora do microfone]  1229 

 1230 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 1231 

 1232 

Ângela, nesse primeiro, vocês acham que a gente deveria incluir como prever 1233 

[Intervenção fora do microfone] Ok. 1234 

 1235 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1236 

 1237 

Vamos fazer os destaques primeiro. Eu já coloquei um destaque no título do eixo. 1238 
 1239 

[Intervenção fora do microfone] 1240 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 1241 
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 1242 

Promover a contratação de docentes com graduação e licenciatura plena, na área da 1243 

dança, para ministrar disciplinas específicas e/ou desenvolver projetos específicos 1244 

nas escolas públicas e privadas. Aprovado? [Intervenção fora do microfone] Pode 1245 

seguir então? Ampliação da oferta das instâncias públicas e privadas. Estimular a 1246 

implantação de cursos técnicos e superiores de dança em instituições públicas e 1247 

privadas nos estados e municípios. 1248 
 1249 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1250 

 1251 

Só um pouquinho. Um destaque nas ofertas, eu não sei o que é. 1252 
 1253 

[Falas sobrepostas] 1254 

 1255 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1256 

 1257 

Ampliação da oferta nas instâncias públicas e privadas para a formação do 1258 

profissional em dança em nível técnico e superior. [Intervenção fora do microfone] 1259 

Foi um problema de edição. 1260 
 1261 

[Falas sobrepostas] 1262 

 1263 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1264 

 1265 

Eu retiro o destaque então. 1266 
 1267 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 1268 

 1269 

Voltando ali. Estimular a implantação de cursos técnicos e superiores de dança em 1270 

instituições públicas e privadas nos estados e municípios. [Intervenção fora do 1271 

microfone] Estimular a destinação de recursos nas escolas e universidades públicas 1272 

para instrumentalizar o ensino técnico e superior de dança. Garantir a concessão de 1273 

Bolsa Trabalho Arte e a destinação de verbas que consolidem as pesquisas na área 1274 

de dança. [Intervenção fora do microfone] Diretriz: integração de programas do 1275 

Ministério da Cultura e do Ministério da Educação para a implantação de ações que 1276 

articulem a produção artística, cultural e educativa na área de dança. Criar 1277 

programas integrados de ações culturais e educativas entre o MINC e o MEC. 1278 

[Intervenção fora do microfone] Estabelecer programas de Bolsas de estudo para o 1279 

aprimoramento de artistas e técnicos no exterior. [Intervenção fora do microfone] 1280 

Criar programas que promovam a permanente integração e troca de informações e 1281 

conhecimentos, entre as instituições educacionais e culturais, com o 1282 

desenvolvimento de políticas que estimulem a formação do público em geral. 1283 
 1284 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1285 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1286 

 1287 

Eu quero uma inclusão nisso aí, viu? 1288 
 1289 

[Intervenção fora do microfone] 1290 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 1291 
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 1292 

Desculpa, a diretriz é promoção para integração entre as instituições educacionais e 1293 

culturais. E a ação é essa aqui, criar programas que promovam a permanente 1294 

integração e troca de informações e conhecimentos entre as instituições 1295 

educacionais e culturais, com o desenvolvimento de políticas que estimulem a 1296 

formação do público em geral. 1297 
 1298 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1299 

 1300 

Destaque na diretriz, só para corrigir a redação. [Intervenção fora do microfone] É. 1301 
 1302 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1303 

 1304 

O primeiro destaque é o da Lúcia no eixo. 1305 
 1306 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 1307 

 1308 

Eixo três. Universalizar o acesso dos brasileiros a fruição e a produção cultural. 1309 
 1310 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1311 

 1312 

A minha primeira questão. Eu sugiro a mudança do verbo universalizar para 1313 

favorecer o acesso, porque universalizar a gente sabe conceitualmente as 1314 

implicâncias que tem. Favorecer o acesso aos brasileiros à fruição e a produção 1315 

cultural. 1316 
 1317 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1318 

 1319 

Se me permitem mais uma intervenção. A questão dos eixos. O que nós temos 1320 

esclarecido em relação aos eixos, esses cinco eixos são as cinco grandes diretrizes 1321 

do Plano Nacional de Cultura. O documento que nós estamos trabalhando aqui, é o 1322 

início de um processo de Consulta Pública para chegar ao Plano Nacional de Dança. 1323 

Entendo que ele não está completo, pronto e talvez nem adequado formalmente, em 1324 

sua estrutura, para traduzir os anseios e expectativas desta categoria. Então, ao 1325 

adensar as diretrizes e propostas estabelecidas aqui no Colegiado, nos cinco eixos 1326 

do Plano Nacional, a gente está querendo garantir que o diálogo entre o Plano 1327 

Nacional de Dança e o Plano Nacional de Cultura esteja estabelecido. Não implica 1328 

necessariamente que o ordenamento dessas diretrizes e ações, no caso da dança, 1329 

deve ser estruturado sob os mesmos títulos. Por exemplo, no segmento de teatro o 1330 

Documento Base já está diferenciado, em que a proposta já vem estabelecida como 1331 

formação em teatro, fomento a atividade teatral, teatro e educação, teatro e 1332 

comunicação. Então já foi estabelecido uma relatoria para acompanha o processo, 1333 

não é isso? A Lúcia vai acompanhar todo o processo como relatora, então se ao 1334 

longo [Intervenção fora do microfone] Hoje, do verbo amanhã mais nunca. [Risos] O 1335 

Colegiado acompanhe o processo, pelo menos até termos o projeto definido.  1336 

 1337 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1338 

 1339 

É importante porque a gente aqui, essa redação aqui não traduz. 1340 

 1341 
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O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1342 

 1343 

Ao longo desse processo de consulta e elaboração do Plano, uma nova estrutura 1344 

pode ser apresentada a partir do Colegiado. O que nós estamos afirmando é que o 1345 

processo se iniciou com o Colegiado, o ponto de partida da consulta pública se 1346 

estabelece hoje e até o final esse material retorna ao Colegiado para análise final. 1347 

Então, durante esse processo de formulação, consulta e reafirmação de valores e 1348 

princípios, cabe a crítica estrutural do documento. 1349 
 1350 

[Falas sobrepostas] 1351 

 1352 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1353 

 1354 

Isso que eu queria saber também. Permanece universalizar? 1355 
 1356 

[Falas sobrepostas] 1357 

 1358 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 1359 

 1360 

Posso ir para a primeira ação? Incluir aqui, como previsto. 1361 
 1362 

A Sra. Ângela Maria Gonçalves Ferreira (Região Sudeste): 1363 

 1364 

E no ensino fundamental porque é básico, não é só o fundamental não, é o ensino 1365 

básico. [Intervenção fora do microfone] Básico, porque não é só o fundamental, é o 1366 

básico.  1367 

 1368 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1369 

 1370 

Básico é fundamental e médio não é? 1371 

 1372 

[Falas sobrepostas] 1373 

 1374 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 1375 

 1376 
No ensino básico, então tira o fundamental. [Intervenção fora do microfone] Como 1377 

previsto na LDB. 1378 

 1379 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1380 

Eu acho desnecessário, porque quando a gente fala do início a Legislação já é o que 1381 

rege. Agora, o que eu coloquei aqui foi o seguinte: estimular a inclusão do ensino da 1382 

dança e sua estrutura física necessária, porque a gente nunca tem essas questões, 1383 

é sempre um problema para nós nas escolas. 1384 

 1385 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1386 

 1387 

Você está se referindo ao espaço adequado para o ensino da dança? 1388 

 1389 

[Falas sobrepostas] 1390 

 1391 
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A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1392 

 1393 

Garantindo espaço adequado. 1394 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1395 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1396 

 1397 

Eu acho que tem que ter alguma coisa que estimule a ter espaço, mas não que o 1398 

espaço seja essencial, porque se não. 1399 

 1400 

[Falas sobrepostas] 1401 

 1402 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1403 

Porque nesse estimular, põe só estimular, porque aí não fica esse gesso que você 1404 

está preocupada. 1405 

 1406 

A Sra. Ângela Maria Gonçalves Ferreira (Região Sudeste): 1407 

 1408 

Se vem discutindo muito essa questão, na dança educação não é necessário um 1409 

espaço, uma sala com espelho, porque isso vai estimular o ensino de uma dança 1410 

que não se prevê na educação. Então existem inúmeros exemplos da dança como 1411 

educação dentro da sala de aula formal mesmo, até para não haver a questão de 1412 

que dança é uma atividade lúdica, uma atividade de versão, uma atividade que os 1413 

meninos não fazem. É dentro da própria sala de aula. Eu acho perigoso a gente falar 1414 

isso de local. [Intervenção fora do microfone] Não tem que adequar, é ali mesmo. Se 1415 

trabalha com o que tem. 1416 

 1417 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1418 

 1419 

Lúcia, tudo bem? Então vamos retirar e vamos continuar. Estimular a inclusão do 1420 

ensino. [Falas sobrepostas] Vamos para o próximo. [Falas sobrepostas] Promover? 1421 

Quem tinha pedido destaque? 1422 

 1423 

A Sra. Ângela Maria Gonçalves Ferreira (Região Sudeste): 1424 

 1425 

Fui eu. Só prevendo que em muitos estados, pensando no meu próprio, a gente não 1426 

tem como contratar docentes com graduação, nesse momento, com licenciatura em 1427 

dança, porque a gente não tem o curso. [Intervenção fora do microfone] É promover 1428 

a contratação, ou então inclusão gradual.  1429 

 1430 

[Intervenção fora do microfone]  1431 

 1432 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1433 

 1434 

Só um minutinho, só para não perder esse gancho aqui. Desenvolver projeto 1435 

específico. E desenvolver projetos específicos nas escolas públicas e privadas. Eu 1436 

não sei se tem. [Intervenção fora do microfone] A minha questão é se não fica com 1437 

essa preocupação da Cláudia, que é a realidade. Uma coisa é dar a aula, 1438 

obviamente que todo mundo sabe, está na Lei, ensino formal para uma licenciatura. 1439 

A minha questão, projetos específicos, vamos pensar. Um projeto pontual lá, e que 1440 

naquele estado ou naquele município não tenha ninguém graduado em dança.  1441 
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 1442 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 1443 

 1444 

Lá em Fortaleza a gente tem na escola de dança da Prefeitura, que é vinculado com 1445 

a Secretaria de Cultura, uma parceira com a Secretaria Municipal de Educação, em 1446 

que a gente tem um projeto de ensino da dança no contra turno, das crianças, com 1447 

contratação de professores da área. 1448 

[Falas sobrepostas] 1449 

 1450 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1451 

 1452 

Esse plano está prevendo o futuro, a partir do momento em que a gente começa a 1453 

pensar que os profissionais de dança, precisam estar com esse aspecto, a gente 1454 

está forçando também o próprio Ministério da Educação a abrir novos cursos.  1455 
 1456 

[Falas sobrepostas] 1457 

 1458 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 1459 

 1460 

Eu penso que é promoção mesmo, porque você vai estimular novos cursos, que é o 1461 

que precisamos. 1462 

 1463 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1464 

 1465 

No Rio Grande do Sul não tem procura pelos cursos de licenciatura a dança, porque 1466 

não tem vaga nas escolas, então ninguém mais faz licenciatura em dança. 1467 
 1468 

Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1469 

 1470 

Porque não pede, então a partir do momento que começar a ter essa cobrança, vai 1471 

começar a ter a necessidade e essa demanda surge. 1472 
 1473 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 1474 

 1475 

Eu só acho que a gente tem que ter muita atenção em como a gente vai 1476 

especificando demais, a gente tem a chance de jogar contra a gente mesmo. Eu 1477 

acho que é o estímulo à inclusão da educação física usou essa estratégia até. Mas 1478 

tem que ter essa atenção. 1479 

 1480 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1481 

 1482 

Então ficaria como está? [Intervenção fora do microfone] Ok. Então vamos para 1483 

frente. 1484 

 1485 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1486 

 1487 

Só um esclarecimento, desculpa mais uma vez. É em relação a essa questão do 1488 

ensino que está sendo discutido em todos os segmentos também e houve no debate 1489 

da dança uma leitura sobre a necessidade de adequar e mão dupla, tanto promover 1490 

a contratação como promover a formação de professores. Tornar os profissionais da 1491 
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dança, dar conteúdos pedagógicos aos profissionais da dança para capacitá-los, 1492 

promover e ter um período de adaptação a isso, não sei se é adequado esse 1493 

contexto, quer dizer, o conhecimento notório saber o saber o reconhecimento de 1494 

práticas de formação informais e formalizar isso também. Eu acho que o pessoal da 1495 

música elaborou isso de uma forma, eu estou pedindo para localizar e depois exibir. 1496 

 1497 

[Falas sobrepostas] 1498 

 1499 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1500 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1501 

 1502 

Uma das moções que nós fizemos, a gente coloca que os cursos de licenciatura e 1503 

dança aprecem o currículo, que respeite a Lei que determina isso e que forme, o 1504 

mais rápido possível, o professor de dança, aproveitando o conhecimento que ele já 1505 

tem, que os profissionais têm. 1506 

 1507 

A Sra. Ângela Maria Gonçalves Ferreira (Região Sudeste): 1508 

 1509 

A gente tem também uma ação de recursos para as escolas e universidades 1510 

públicas, para instrumentalizar o ensino técnico e superior. Já é uma ação 1511 

apontando para essa questão. 1512 

 1513 

 1514 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 1515 

 1516 

Eu queria só voltar na minha preocupação, no final da redação, quando também 1517 

indica para a contratação de docentes com graduação e licenciatura em dança, até 1518 

para os projetos, outros que não sejam dentro do currículo regular. 1519 

 1520 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1521 

 1522 

Mas todos os projetos no âmbito do ensino formal eles pedem, nenhum professor, 1523 

por exemplo, de física vai poder fazer uma atividade no turno oposto que ele não 1524 

seja formado na sua área. O que a gente está pensando é nesse futuro da dança, na 1525 

ampliação das licenciaturas, ao mesmo tempo eu entendo sua preocupação, foi uma 1526 

das questões que a gente discutiu até em uma das reuniões do fórum e lá na Bahia 1527 

eu acho que a gente já discutiu um pouco mais isso, de como a gente poderia criar 1528 

um período maior, para que as pessoas possam ter essa formação específica, 1529 

usando desse recurso de a licenciatura ser mais curta, do reconhecimento de toda 1530 

sua trajetória e etc. Mas se a gente não pensa também nessa questão da formação. 1531 

 1532 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1533 

 1534 

Só um pouquinho. Eu acho assim. Como a Bahia tem uma realidade totalmente 1535 

diferente do restante do país, porque a Escola de Dança lá tem mais de 50 anos, a 1536 

Escola de Dança no Rio Grande do Sul começou agora, daqui a 50 anos que nós 1537 

vamos ter os licenciados que temos na Bahia. 1538 

 1539 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1540 

 1541 
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Brasília não tem. É uma realidade. 1542 

 1543 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 1544 

 1545 

Nós no Ceará não conseguimos até agora sensibilizar nenhuma Universidade 1546 

Pública para o Curso de Dança, nós estamos bem encaminhados no antigo CEFET, 1547 

que nem teria essa. Então só para vocês pensarem, que não é para tão logo, só que 1548 

a gente não deixe de contemplar, de ter a dança nas escolas, nesse momento, 1549 

fechando as portas. 1550 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1551 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1552 

 1553 

Olha gente, eu queria uma inclusão, mas eu não sei se é uma inclusão ou 1554 

complementação aqui. Como a gente pode estimular a criação de cursos, de novos 1555 

cursos. Eu acho que nós deveríamos atacar, não sei se é possível isso, as 1556 

Universidades Públicas Federais, é um absurdo, porque dança é um Curso caro. 1557 

[Intervenção fora do microfone] Eu digo por ser Nacional. Concordo, as públicas. 1558 

Porque veja bem, o Curso de Dança é um curso muito caro, a área privada é difícil 1559 

estar aberta, sensível para abrir Curso de Dança, porque vai ser um curso deficitário. 1560 

Então eu acho que a gente tinha, por essa característica da dança, da sociedade 1561 

não estar preocupada em ter ou não ter um curso de dança, a educação física atacar 1562 

querendo que seja educação física, para gente ter alguma coisa aqui. [Falas 1563 

sobrepostas] Eu não sei como a gente torna isso mais eficaz, mais contundente, 1564 

exatamente. 1565 

 1566 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 1567 

 1568 

Seria o MEC, porque eu acho que é uma ação, eu acho que não cabe ao MINC, mas 1569 

enfim, não custa, já que a gente está propondo. [Intervenção fora do microfone] Aí 1570 

isso cabe. 1571 

 1572 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1573 

 1574 

O Rio Grande do Sul agora, a Secretaria de Educação do Governo e da Crúcius 1575 

estabeleceu todo o ensino fundamental em quatro áreas, a literatura é livro, artes e 1576 

língua estrangeira e língua portuguesa é um professor só, e eles que se adaptem e 1577 

que podem, ou seja, o professor de português ou de inglês ou de espanhol vai dar 1578 

aula de dança, de artes plásticas. Aí o professor de química, física e biologia fazem 1579 

um cursinho para se adaptar, porque ele tem que cumprir tudo, cumprir tabela. 1580 
 1581 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1582 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1583 

 1584 

É o retorno da múmia. [Falas sobrepostas] 1585 

 1586 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1587 

 1588 

É todos os professores. Quem é que dá a dança na escola? É o professor de 1589 

educação física.[Falas sobrepostas] Mas não dá para deixar o licenciado só ali, tem 1590 

que ser então caráter provisório. 1591 
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 1592 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1593 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1594 

 1595 

Um programa especial de formação, um programa específico.  [Intervenção fora do 1596 

microfone] Não é capacitação. É algo artístico, por exemplo, eu tenho, eu descubro 1597 

uma técnica de fazer bolinhas e levantar bolinhas no meio do palco e desenvolvo 1598 

isso e vou capacitar para aquilo. É diferente.[Intervenção fora do microfone] É 1599 

formação. Eu acho que deveria ser um programa mais abrangente junto as 1600 

Universidades para a formação desse. 1601 

 1602 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1603 

 1604 

Nós poderemos propor algo similar ao que aconteceu com os professores leigos que 1605 

estavam, leigos não, os professores leigos também e aqueles que estavam na 1606 

escola sem a licenciatura plena, foi feito um decênio dentro do Plano Nacional da 1607 

Educação, foi feito discursos normais e superiores de curta duração para que eles 1608 

pudessem. 1609 

 1610 

[Falas sobrepostas] 1611 

 1612 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 1613 

 1614 

Eu acho que isso vem também, de certa forma, ajudar a própria EDB seja cumprida, 1615 

porque ali tem a questão do professor, que tem que estar específico, mas não tem o 1616 

professor para dar aula, então há um contra tempo nisso daí. Então é muito 1617 

importante colocar essa diretriz. 1618 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1619 

 1620 

Uma legislação de transição, isso sim. 1621 

 1622 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1623 

 1624 

Eu acho que isso vai estar tudo no próximo tópico, eu acho que a gente tem que 1625 

criar e incluir um. No estimular eu tenho uma sugestão. Estimular a implantação de 1626 

cursos técnicos, superiores e de pós-graduação de dança, Instituições Públicas e 1627 

Privadas em estados e municípios. E aí a gente pode incluir a criação de um 1628 

programa, a gente pode colocar até assim, aceleração da formação dos profissionais 1629 

de licenciatura. 1630 

 1631 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1632 

 1633 

Me dá licença. O texto do pessoal da música a que me referi, eles propuseram da 1634 

seguinte forma: promover um amplo processo de capacitação e formação em 1635 

educação musical, visando o aumento do número de professores licenciados ou 1636 

especialistas em música, nas escolas, até atingir a meta de 100% dos docentes da 1637 

disciplina em dez anos. 1638 

A Sra. Ângela Maria Gonçalves Ferreira (Região Sudeste): 1639 

 1640 



35/168 

Tem que ser um projeto de capacitação porque aí é claro que eles vão ter o título de 1641 

professor em licenciatura, mas eles vão ter assegurados o conhecimento adquirido 1642 

já antes, então isso é a capacitação, porque eles vão ter acelerado o próprio curso 1643 

de licenciatura, ele vai ter que fazer o curso, mas vai ter esse curso acelerado. 1644 

 1645 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1646 

 1647 

Eu achei excelente essa redação deles.  1648 

 1649 

[Falas sobrepostas] 1650 

 1651 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1652 

 1653 

A gente faz uma redação aqui e volta a ele, porque pode, a minha proposta então 1654 

seria acrescentar como uma terceira ação e não substituir aquela, porque ali tem 1655 

promover a contratação de docentes, e outra coisa é promover um processo de 1656 

formação. 1657 

 1658 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1659 

 1660 

Deixamos a terceira, como uma terceira ação e vamos passar as outras que já. 1661 

[Intervenção fora do microfone] Não, é essa que ele vai redigir agora. 1662 

 1663 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 1664 

 1665 

É a terceira que a Lúcia começou, estimular implantação, que você sugeriu uma 1666 

mudança. 1667 

 1668 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1669 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1670 

 1671 

Eu colocaria ali, superior e de programas de pós-graduação. [Intervenção fora do 1672 

microfone] Implantação de cursos técnicos, superior e de programas de pós-1673 

graduação, ao invés de pós-graduação. Porque há muitos cursos de especialização 1674 

que é terrível aqui, é diferente de pós-graduação, que se institui pesquisa, 1675 

mestrados, doutorados. 1676 

 1677 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1678 

 1679 

Vamos para frente. 1680 

 1681 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 1682 

 1683 

Garantir a concessão de Bolsa Trabalho Arte e a destinação de verbas que 1684 

consolidem as pesquisas na área de dança. 1685 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1686 

 1687 

Eu só fiquei em dúvida na terminologia, se o mais adequado seria Bolsa Trabalho 1688 

Arte, aí eu queria, se alguém percebeu isso, se tem alguma sugestão. Porque está 1689 

falando dentro dos cursos técnicos e superiores. 1690 
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 1691 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1692 

 1693 

De verdade, eu acho que aí há uma inversão no foco da ação, quando se diz: 1694 

garantir a concessão de bolsas e a destinação de verbas que consolidem pesquisas. 1695 

Na verdade seria, garantir verbas para pesquisa e concessão de bolsas de estudo e 1696 

tal. Na verdade o foco é a verba para pesquisas e bolsas, e não o instrumento. 1697 

 1698 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1699 

 1700 

E a concessão de Bolsa Trabalho Arte, eu acho que não precisa estar. 1701 

 1702 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1703 

 1704 

Para pesquisa e concessão de bolsas. 1705 

 1706 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1707 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1708 

 1709 

Para pesquisa, mas aí tem uma coisa. Esse Bolsa Trabalho Arte foi uma sugestão 1710 

minha, lá atrás, esse termo, porque é uma coisa que tinha para atividade artística 1711 

nas áreas de arte, porque uma coisa é Bolsa de pesquisa, e outra coisa é Bolsa para 1712 

a produção artística do estudante mesmo, que claro que vai estar ligado à pesquisa, 1713 

é ter esse caráter de bolsa de produção artística. [Intervenção fora do microfone] E 1714 

pesquisas acadêmicas. 1715 

 1716 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1717 

 1718 

A gente pode incluir Bolsa de Produção Artística e Acadêmica. 1719 

[Falas sobrepostas] 1720 

 1721 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 1722 

 1723 

Criar programas integrados de ações culturais e educativas entre Minc e MEC. 1724 
 1725 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1726 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1727 

 1728 

Desculpe, eu acho que para a produção artística acadêmica e de pesquisa. 1729 
 1730 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1731 

 1732 

Mas não é só acadêmica. 1733 

 1734 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1735 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1736 

Porque vocês estão separando o artístico do acadêmico, e existe aquele que é 1737 

artístico acadêmico, nós não estamos falando do artista geral, pode ser também. 1738 

Pesquisa na área de dança, concessão de bolsas para a produção artística e 1739 

acadêmica. 1740 
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 1741 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 1742 

 1743 

Eu concordo com a Dulce. Aí parece que o artística é uma coisa e o acadêmico é 1744 

outra. E já vem vindo uma discussão muito longa. 1745 
 1746 

[Falas sobrepostas] 1747 

 1748 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1749 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1750 

 1751 

É aquela história Doutor não bota malha.  1752 

[Risos] 1753 

 1754 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1755 

 1756 

Vamos lá gente. Alguém tem alguma coisa contra de ficar produção artística 1757 

acadêmica e de pesquisa? [Intervenção fora do microfone] Então pronto, vamos para 1758 

frente. O criar programas, quem pegou destaque? 1759 
 1760 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1761 

 1762 

Eu, é só para incluir de ações artístico culturais. 1763 
 1764 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1765 

 1766 

E de pesquisa. Produção artístico culturais e de pesquisa. 1767 
 1768 

[Intervenção fora do microfone]  1769 
 1770 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1771 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1772 

 1773 

Eu pedi um destaque aí. Estabelecer. 1774 
 1775 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1776 

 1777 

No garantir fechou? 1778 
 1779 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1780 

 1781 

Não, criar programas integrados de ações culturais e educativas entre Minc e MEC.  1782 
 1783 

[Intervenção fora do microfone] 1784 

 1785 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1786 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1787 

 1788 

É bom a gente estar atento a guerrilha, onde estiver cultural a gente já coloca o 1789 

artístico, porque também é uma das coisas. [Falas sobrepostas] Estabelecer 1790 
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programas de bolsa, isso que você pôs não é? [Intervenção fora do microfone] Eu 1791 

pedi destaque para colocar no exterior e no Brasil também, porque é necessário. 1792 
 1793 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1794 

 1795 

Ok, passa para frente. 1796 
 1797 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1798 

 1799 

Eu coloquei artista e pesquisadores. [Intervenção fora do microfone] Eu coloquei o 1800 

aprimoramento de artistas, pesquisadores e técnicos no exterior e no Brasil. 1801 
 1802 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 1803 

 1804 

Criar programas que promovam a permanente integração e troca de informações e 1805 

conhecimentos entre as instituições educacionais e culturais, com o 1806 

desenvolvimento de políticas que estimulem a formação do público em geral. 1807 

[Intervenção fora do microfone] E na diretriz também. Promoção para a integração 1808 

entre as instituições educacionais e culturais. 1809 
 1810 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1811 

 1812 

Promoção da integração, não para a integração. 1813 
 1814 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1815 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1816 

 1817 

Eu colocaria o artístico aí também. Porque a gente está falando de dança, não está 1818 

falando só. 1819 

 1820 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1821 

 1822 

É verdade. 1823 
 1824 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1825 

 1826 

Instituições educacionais [Intervenção fora do microfone] Instituições educacionais e. 1827 
 1828 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1829 

 1830 

No caso aí é da Instituição, não da ação. 1831 
 1832 

[Falas sobrepostas] 1833 

 1834 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1835 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1836 

 1837 

Tem razão. Mas eu acho que já está ali em programas de pós-graduação. Porque a 1838 

minha preocupação. 1839 
 1840 
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O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1841 

 1842 

Criar programas que promovam a permanente integração e troca de informações e 1843 

conhecimento entre as instituições educacionais e culturais, com o desenvolvimento 1844 

de políticas que estimule a formação do público em geral. [Intervenção fora do 1845 

microfone] Aí ela pediu uma inclusão, não necessariamente na mesma. 1846 

 1847 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1848 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1849 

 1850 

Mas aí como está falando instituições educacionais e culturais. Isso é muito geral. 1851 

De dança não tem nada específico aqui. Criar programas de dança que promovam a 1852 

permanente integração e troca de informações e conhecimentos. 1853 
 1854 

[Intervenção fora do microfone] 1855 

 1856 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1857 

 1858 

A formação de público para a dança. 1859 
 1860 

[Falas sobrepostas] 1861 

 1862 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 1863 

 1864 

Eixo 4, podemos? [Intervenção fora do microfone] Ampliar a participação da cultura 1865 

no desenvolvimento socioeconômico e sustentável. Diretrizes, construção de um 1866 

canal institucionalizado em âmbito Federal para discutir e aprimorar a legislação que 1867 

dispõe sobre a regulamentação da profissão de artista. Ações, realizar estudo para a 1868 

revisão da legislação que rege as atividades artísticas, em especial dos profissionais 1869 

da dança. [Intervenção fora do microfone] Realizar seminários nacionais periódicos 1870 

sobre as questões trabalhistas relativas a área da dança. Aprovado? [Intervenção 1871 

fora do microfone] Diretriz, adequação da estrutura tributária legal específica para a 1872 

produção artística. Ações, estimular o constante debate a cerca da legislação 1873 

tributária de forma a contemplar as especificidades da produção artística, 1874 

considerando sua sazonalidade. 1875 
 1876 

[Intervenção fora do microfone] 1877 

  1878 

O Sr. Hélio Neto (Assessor): 1879 

 1880 

Só fazer uma correção na diretriz. Não precisa, está redundante, tributária legal? 1881 

Tributária não precisa, já é legal. O regime tributário já é instituído legalmente. 1882 
 1883 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 1884 

Inclusão da atividade artística no regime do simples. [Intervenção fora do microfone] 1885 

Aprovado? [Intervenção fora do microfone] Do simples está aprovado ou tem 1886 

destaque? [Intervenção fora do microfone] Então voltando no eixo 4. Realizar estudo 1887 

para revisão da legislação que rege as atividades artísticas em especial dos 1888 

profissionais da dança. Quem pediu destaque? 1889 
 1890 
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A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1891 

 1892 

Realizar estudos para a revisão a revisão da legislação ou criação da Lei de Dança, 1893 

não é? Porque a gente pode revisar como pode criar lei. 1894 
 1895 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 1896 

 1897 

Eu penso que não é ou criar, é criação da dança mesmo.  1898 
 1899 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1900 

 1901 

Eu estou tentando deixar abrangente. 1902 

 1903 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1904 

 1905 

Eu acho que não há o problema da especificidade, trata do Plano Nacional de 1906 

Dança, só que. [Intervenção fora do microfone] Desculpa. Eu ia propor que haja um 1907 

acréscimo de ação, porque uma coisa é você rever a legislação das atividades 1908 

artísticas, em geral, que vai afetar a dança. Além disso, pelo que eu estou 1909 

entendendo há a criação de uma Lei, feita para a dança. 1910 
 1911 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1912 

 1913 

A criação de uma lei específica para regulamentação da profissão e atuação do 1914 

artista da dança. [Falas sobrepostas] Criar Lei específica, ou Lei da Dança ou Lei 1915 

que regulamente o exercício. [Intervenção fora do microfone] O exercício do 1916 

profissional. 1917 
 1918 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 1919 

da Cadeia Produtiva por Formação): 1920 

 1921 

Não seria realizar estudos para. [Falas sobrepostas] Não precisaria realizar estudos 1922 

para a criação da Lei? 1923 
 1924 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1925 

 1926 

A gente não pode criar. 1927 
 1928 

O Sr. Hélio Neto (Assessor): 1929 

 1930 

Exatamente. Em ação seria sempre estimular ou fomentar.  1931 
 1932 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1933 

 1934 

Realizar estudos visando à criação de uma lei específica que regulamente. 1935 
 1936 

 [Intervenção fora do microfone] 1937 

 1938 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 1939 

 1940 
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Eu penso que é uma outra ação. 1941 

 1942 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1943 

 1944 

Regulamente o exercício profissional do artista da dança. [Intervenção fora do 1945 

microfone] Do artista e técnico? Do artista e demais profissionais da dança. Porque 1946 

está lá na CBO 2002, não é? É o crítico. 1947 

 1948 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1949 

 1950 

Então ficou assim: realizar estudos visando a criação de uma lei que regulamente o 1951 

exercício. [Intervenção fora do microfone] 1952 
 1953 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 1954 

 1955 

Eu acho que lá no artista da dança, na CBO que foi feita pelo Ministério do Trabalho, 1956 

na CBO chama artista da dança. E no artista da dança tem o dramaturgo. 1957 

[Intervenção fora do microfone] Do artista da dança. Aí a gente tem a questão do 1958 

técnico, iluminador de dança, o figurinista de dança, o cenógrafo. [Intervenção fora 1959 

do microfone] Artista e técnico da dança então. Eu acho que isso. Porque a gente 1960 

está já, o iluminador de dança é iluminador de dança, não é de teatro nem de circo, 1961 

é de dança. Então, artista e técnico da dança. 1962 
 1963 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1964 

 1965 

Então ficou assim: realizar estudos visando à criação de uma lei que regulamente o 1966 

exercício profissional do artista e técnico da dança. [Intervenção fora do microfone] A 1967 

criação de uma lei que regulamente o exercício profissional do artista e técnico da 1968 

dança. 1969 
 1970 

[Falas sobrepostas] 1971 
 1972 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 1973 

 1974 

Vamos lá, realizar estudos visando à criação de uma lei que regulamente o exercício 1975 

profissional do artista e técnico de dança. 1976 
 1977 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1978 

 1979 

Que regulamente o exercício profissional do artista e técnico da dança. 1980 
 1981 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 1982 

 1983 

Só para uma contribuição, realizar estudos visando a criação de uma lei, porque 1984 

existe lei que regulamente o exercício profissional do artista da dança, o que está se 1985 

pedindo é uma lei própria para o segmento. 1986 
 1987 

[Falas sobrepostas] 1988 

 1989 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 1990 
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 1991 

Específica ou própria?  1992 
 1993 

[Intervenção fora do microfone] 1994 

 1995 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 1996 

 1997 

Essa ação tem que estar na primeira diretriz.  1998 
 1999 

[Falas sobrepostas] 2000 

 2001 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2002 

 2003 

Ao invés de uma lei específica, é de uma lei própria. 2004 
 2005 

[Falas sobrepostas] 2006 

 2007 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2008 

 2009 

Eu falei de uma inclusão que eu tinha.  2010 
 2011 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 2012 

 2013 

Estimular o constante debate, não é isso? [Intervenção fora do microfone] Estimular 2014 

o constante debate a cerca da legislação tributária de forma a contemplar as 2015 

especificidades da produção artística, considerando a sua sazonalidade. 2016 
 2017 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2018 

 2019 

Eu pedi destaque, é o seguinte, desonerando, porque teve aquela lei da 2020 

desoneração do livro não é? Foi impedido, teve a primeira lei, que já está na revisão, 2021 

já estão revisando a segunda lei. Então, não tive, desculpa, eu estava preocupada 2022 

com a redação. Estimular um constante debate a cerca da legislação tributária, de 2023 

forma a contemplar as especificidades e desonerando a produção artística. 2024 

Desonerando a produção e circulação. Isso que tem que. [Intervenção fora do 2025 

microfone] Incluir aí, desonerando a produção e circulação artística. [Intervenção 2026 

fora do microfone] Só um pouquinho, eu vou pensar na redação. 2027 

 2028 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2029 

 2030 

Como ficou Marise? 2031 
 2032 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2033 

Eu não pensei na redação ainda, estou tentando na cortar nada e incluir aqui. É 2034 

desonerar, a desoneração da produção e circulação. É isso que tem que incluir, 2035 

desoneração da produção. Vou preparar uma redação. 2036 
 2037 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2038 

 2039 
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Eu tenho uma sugestão. Como o eixo 4 é ampliar a participação da cultura no 2040 

desenvolvimento socioeconômico e sustentável. Eu queria sugerir a inclusão. 2041 

Porque em nenhuma das diretrizes aqui está dando conta desses elementos 2042 

socioeconômicos sustentáveis, então a minha sugestão é que a gente crie uma 2043 

diretriz e que a ação seja criar indicadores para a realização de pesquisas, por 2044 

institutos especializados, visando à obtenção de dados estatísticos sob a economia 2045 

da dança. Nós precisamos desses dados para mostrar o quanto a gente produz. 2046 
 2047 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2048 

 2049 

É o PIB. Quanto que a dança movimenta no PIB nacional? 2050 
 2051 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2052 

 2053 

Só uma questão de organização. A gente está na questão de reformulação da ação. 2054 
 2055 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2056 

Eu queria ver se tem. Tu és da área jurídica não é? [Intervenção fora do microfone] 2057 

A questão da inclusão, eu não sei como ficou, se a Lei do Livro, de desoneração da 2058 

produção literária, eu sei que teve uma Lei e agora já está na segunda, para 2059 

regulamentar. Então eu queria incluir aqui sem tirar. Estimular o constante debate a 2060 

cerca da legislação tributária, de forma a contemplar as especificidades. Eu acho 2061 

que de forma a contemplar as especificidades não. Desonerando a produção 2062 

artística. Ou de forma a contemplar a especificidades da produção artística, 2063 

considerando sua sazonalidade, desonerando a produção e circulação, é isso que 2064 

tem que colocar. Coloca assim e depois a gente vê a redação. 2065 
 2066 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2067 

 2068 

O que você não está gostando é a repetição da palavra? 2069 
 2070 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2071 

 2072 

Ficou a produção e produção. Mas é que expressão jurídica, eu acho que é essa. 2073 

Desonerar a produção. [Falas sobrepostas] Mas é isso. Desonerar a produção e 2074 

circulação. 2075 
 2076 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2077 

 2078 

Então na verdade esse é o objetivo. Desonerar a produção é o objetivo da ação não 2079 

é isso que você está colocando? É o resultado, o debate. 2080 
 2081 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2082 

 2083 

Objetivando a desoneração da produção e circulação? Porque o debate. 2084 

[Intervenção fora do microfone] Objetivando a desoneração da produção e 2085 

circulação. Esse eu acho que sim. Qualquer coisa na próxima batida, mas eu acho 2086 

que é isso. 2087 
 2088 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2089 
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 2090 

Eu não sei se caberia você trocar produção e circulação por desonerando o 2091 

processo produtivo da dança 2092 
 2093 

[Intervenção fora do microfone] 2094 

 2095 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 2096 

 2097 

É, porque já tem dois gerúndios ali. Considerando e objetivando. 2098 
 2099 

[Falas sobrepostas] 2100 

 2101 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2102 

 2103 

Eu acho que mais objetivo ainda é colocar a não incidência de Imposto de Renda 2104 

sobre o prêmio, porque a gente não consegue colocar isso em um. [Intervenção fora 2105 

do microfone] Desonerar já é isso não é? Porque recebe o prêmio e paga serviço, 2106 

paga Imposto de novo, quer dizer, paga a renda. Então é desonerar, isso aí. 2107 
 2108 

O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE): 2109 

 2110 

[Pronunciamento fora do microfone] 2111 

 2112 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2113 

 2114 

E o prêmio, o artista usa o prêmio para produzir. Ele usa o prêmio e paga imposto. E 2115 

é sempre na dança que isso acontece, porque o livro já desonerou. [Falas 2116 

sobrepostas] Está contemplado nisso não é? O Imposto de Renda de prêmio, na 2117 

desoneração. 2118 
 2119 

O Sr. Hélio Neto (Assessor): 2120 

 2121 

A discussão é geral, em toda legislação tributária, enquanto ação ficou. 2122 
 2123 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2124 

 2125 

É porque a gente queria colocar muita coisa e não temos como reduzir. 2126 
 2127 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 2128 

 2129 

Podemos ir para o eixo 5 senhoras? 2130 

  2131 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2132 

 2133 

Tem a inclusão. Eu sugiro na diretriz a inclusão como, a construção de índice 2134 

socioeconômico para a área da dança, como uma diretriz. E ação, criar indicadores 2135 

e estimular a realização de pesquisas por Institutos de Pesquisas oficializados, 2136 

visando a obtenção de dados estatísticos sobre a economia da dança. [Intervenção 2137 

fora do microfone] Dentro do eixo 4 ainda. Construção de dados sobre a, ou 2138 

obtenção de dados sobre a economia da dança. Ação, criar indicadores e estimular 2139 
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a realização de pesquisas por institutos especializados, visando a obtenção de 2140 

dados estatísticos sobre a economia da dança. Agora precisa melhorar a diretriz. 2141 

[Intervenção fora do microfone] É levantamento de dados. 2142 

 2143 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2144 

 2145 

E na ação não seria o contrário não? Lúcia, na ação não seria primeiro estimular a 2146 

realização de pesquisas criando indicadores para obtenção de dados, 2147 
 2148 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2149 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2150 

 2151 

A diretriz não seria a realização de pesquisa para a construção de dados sobre a 2152 

economia da dança? 2153 

  2154 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2155 

 2156 

É porque o estimular deixa tão vago, não é? Criar é mais do que estimular. Vamos 2157 

ser mais. 2158 
 2159 

[Intervenção fora do microfone] 2160 

 2161 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2162 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2163 

 2164 

Ao invés de estimular, realizar pesquisas. 2165 
 2166 

[Intervenção fora do microfone] 2167 

 2168 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 2169 

 2170 

Pode seguir? Vai mudar a diretriz ou não? 2171 
 2172 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2173 

 2174 

A minha pergunta é se no caso ali, enquanto diretriz, o foco da diretriz é identificar a 2175 

contribuição da dança na economia. 2176 

 2177 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2178 

 2179 

Da economia na cultura, mas também especificamente a economia da dança. Nós 2180 

não temos indicadores sobre a economia da dança. 2181 
 2182 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2183 

Eu estou vendo como isso poderia ser dito em termos de diretriz, porque na verdade 2184 

a diretriz é o caminho que você vai realizar para chegar a atingir seus objetivos, 2185 

então seria ampliar a informação sobre a economia da dança. Esse seria o objetivo? 2186 

[Intervenção fora do microfone] Porque aí eu preciso de mais informação sobre a 2187 

dança, então é o caminho que eu vou tomar, e para isso eu vou criar indicadores, 2188 
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realizar pesquisas, promover debates, tudo isso vira ação. A construção de dados 2189 

não traduz o que você colocou. 2190 
 2191 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2192 

A gente tem que mudar essa diretriz. Porque em termos de terminologia a economia 2193 

da dança a gente tem usado o próprio BNDES, SEBRAE tem usado dessa 2194 

terminologia, como economia da dança. 2195 

 2196 

[Falas sobrepostas] 2197 

 2198 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2199 

 2200 

Informações e indicadores. [Falas sobrepostas] É criar mecanismos. 2201 

 2202 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2203 

 2204 

É criar mecanismos, porque não se pode ampliar uma coisa que ainda não existe. 2205 
 2206 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2207 

 2208 

Aí está mexendo na ação não é? 2209 
 2210 

[Falas sobrepostas] 2211 

 2212 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2213 

 2214 

Então, a criação de mecanismos para obtenção de dados sobre a economia da 2215 

dança. 2216 
 2217 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2218 

 2219 

Estabelecimento ou criação gente? 2220 
 2221 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2222 

 2223 
Estabelecimento. Porque eu acho que dá. [Intervenção fora do microfone] Para 2224 

obtenção. 2225 
 2226 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2227 

 2228 

De dados sobre a economia da dança não é? 2229 
 2230 

[Falas sobrepostas] 2231 

 2232 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2233 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2234 

 2235 

Na economia da cultura. Foi. 2236 
 2237 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 2238 
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 2239 

Eixo 5, podemos? Consolidar os sistemas de participação social na gestão das 2240 

políticas culturais. Diretrizes, capacitação de gestores públicos, privados e 2241 

independentes na área de dança. Criar programas de capacitação técnica, técnica 2242 

artística, de gestores culturais empreendedores, produtores, entre outros. Aprovado?  2243 
 2244 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2245 

 2246 

Só uma coisa, na redação não é técnico artístico? 2247 
 2248 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 2249 

 2250 

Estimular a presença de profissionais especializados em dança nas gestões 2251 

federais, estaduais e municipais. 2252 
 2253 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2254 

 2255 

A minha questão é só o verbo. Para a gente é interessante garantir, não só 2256 

estimular. 2257 
 2258 

[Intervenção fora do microfone] 2259 

 2260 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 2261 

 2262 

Destaque então. Diretriz, implantação de mecanismos transparentes e acessíveis de 2263 

acompanhamento da gestão pública. Ação, ampliar e atualizar o sistema de 2264 

acompanhamento das informações e dados relativos às ações, editais e recursos 2265 

econômicos da área cultural, de forma a garantir a transparência e o 2266 

acompanhamento dos processos em curso. Aprovado? [Intervenção fora do 2267 

microfone] Então voltando para o destaque. 2268 

 2269 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2270 

 2271 

Eu tenho uma inclusão. [Intervenção fora do microfone] A questão é o verbo. 2272 

 2273 

O Sr. Hélio Neto (Assessor): 2274 

 2275 

Só uma questão de competência também. A gente não tem como garantir que no 2276 

município. Eu acho que é mais assim. Tem como fomentar, levar para as Prefeituras. 2277 

  2278 

[Falas sobrepostas] 2279 

 2280 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2281 

 2282 

E promover?  2283 
 2284 

O Sr. Hélio Neto (Assessor): 2285 

 2286 

Sempre que a gente coloca garantir tem que ter isso em mente. 2287 
 2288 
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A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2289 

 2290 

Promover a presença ao invés de garantir. [Intervenção fora do microfone] Então 2291 

promover. 2292 
 2293 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2294 

Mas se a gente pensa no Sistema Nacional de Cultura que tem federal, estadual e 2295 

municipal, isso não faz com que o município pense que para ele prever essa 2296 

garantia, ele vai ter que estar incluindo nos seus organogramas a presença de um 2297 

coordenador de dança? 2298 
 2299 

O Sr. Hélio Neto (Assessor): 2300 

 2301 

Tudo bem, você pode até pensar. Só que é assim, enquanto Plano Nacional vindo 2302 

da esfera Federal, ele não garante nada, não vai garantir isso, entendeu?  2303 
 2304 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2305 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2306 

 2307 

Então é estimular mesmo. 2308 
 2309 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2310 

 2311 

Promover. 2312 
 2313 

[Falas sobrepostas] 2314 

 2315 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2316 

 2317 

Eu prefiro garantir.  2318 
 2319 

[Intervenção fora do microfone] 2320 

 2321 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2322 

 2323 

Mas promover é uma ação mais incisiva. 2324 
 2325 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2326 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2327 

 2328 

Garantir a presença de profissionais especializados em dança nas gestões federais, 2329 

estaduais e municipais.  2330 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2331 

 2332 

A gente colocou nas nossas moções aqui. Municípios com mais de 200 mil 2333 

habitantes, uma coordenação de dança. 2334 
 2335 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2336 

 2337 
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Desculpa, mas no caso, se a gente usa o verbo garantir, não é só questão de letra 2338 

morta, não existem instrumentos legais de garantia de nada disso. [Intervenção fora 2339 

do microfone] Segundo, definir, aí é uma ação política, limitar para municípios a 2340 

partir de 200 mil habitantes, você pode ter um município de 7 mil habitantes, que tem 2341 

uma ação de dança tão significativa que é fundamental. Eu acho que promover 2342 

responde. 2343 
 2344 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2345 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2346 

 2347 

Promover. 2348 
 2349 

[Intervenção fora do microfone] 2350 

 2351 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2352 

 2353 

Deixa eu já mudar minha garantia aqui. Promover que na composição dos conselhos 2354 

municipais, estaduais e federais. O Conselho já está garantido, não é? Garantir que 2355 

a dança tenha uma representação através de eleição direto feita pelos seus pares. 2356 

[Intervenção fora do microfone] Eu estou incluindo, fofa. [Intervenção fora do 2357 

microfone] Promover que na composição dos conselhos estaduais. [Intervenção fora 2358 

do microfone] Porque eu tinha colocado garantir, e disse que garantir eu não posso, 2359 

então eu estou pensando no promover ou estimular que na composição dos 2360 

conselhos estaduais e municipais, e no Conselho Nacional Político Culturais, isso eu 2361 

posso até pular, já está garantido, que a dança tenha uma representação através da 2362 

eleição direta feita por seus pares. E a outra, assegurar que na estrutura do Sistema 2363 

Nacional de Cultura espaços de dialogia dos gestores com a classe artística de 2364 

dança sejam efetivados. Porque entra a questão dos sistemas estaduais também, e 2365 

municipais. Pensar que é importante esses espaços também, não ficar só nas 2366 

representações. 2367 
 2368 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2369 

 2370 

Eu queria pensar em uma outra inclusão. 2371 
 2372 

[Intervenção fora do microfone] 2373 

 2374 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2375 

 2376 

Eu acho bem importante da composição dos conselhos. 2377 
 2378 

[Falas sobrepostas] 2379 

 2380 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2381 

 2382 

Repete, para ele poder redigir.  2383 
 2384 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2385 

 2386 
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Estimular que na composição dos conselhos estaduais e municipais. [Intervenção 2387 

fora do microfone] Estimular que na composição dos conselhos estaduais e 2388 

municipais de cultura, a dança tenha uma representação realizada através de 2389 

eleição direta por seus pares. 2390 
 2391 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2392 

 2393 

E desvinculada de artes cênicas não é? Porque a gente ainda tem muitos 2394 

Conselhos. 2395 

[Falas sobrepostas] 2396 

 2397 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2398 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2399 

 2400 

A representação da dança e seus. [Intervenção fora do microfone] Porque isso não 2401 

existe. 2402 
 2403 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2404 

 2405 

Então a gente podia reforçar ali, representação própria. 2406 
 2407 

[Intervenção fora do microfone] 2408 

 2409 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2410 

 2411 

Só um destaque, ela não é uma representação realizada. A representação é a ação, 2412 

ela não é realizada. Ou tem um representante escolhido através. [Falas sobrepostas] 2413 

Porque depende do Conselho, pode ser uma ou duas vagas. [Intervenção fora do 2414 

microfone] Através de eleição direta entre seus pares. 2415 

 2416 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2417 

 2418 

Eu queria colocar uma coisa para a gente refletir. Estimular na composição dos 2419 

conselhos estaduais e municipais da cultura, a dança tenha representantes. Eu vou 2420 

aqui extrapolar. Será que a gente não precisaria marcar que a dança tenha uma 2421 

cadeira efetiva, onde os seus representantes sejam escolhidos através. Porque veja 2422 

bem, pode muito bem ter um representante de dança, mas em uma outra cadeira, ou 2423 

nem ter. Eu acho que a gente precisa garantir que tenham cadeiras específicas da 2424 

área de dança, e que essas cadeiras sejam compostas por profissionais eleitos. 2425 

Porque do jeito que está não diz. 2426 
 2427 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2428 

 2429 

Esse representante que está ai pode ser inclusive um suplente. [Intervenção fora do 2430 

microfone] De artes cênicas.  2431 

 2432 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2433 

 2434 

Então não seria propor a criação de uma cadeira específica? 2435 
 2436 
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[Falas sobrepostas] 2437 
 2438 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 2439 

 2440 

No Recife não tem, só tem de artes cênicas.  2441 
 2442 

[Falas sobrepostas] 2443 

 2444 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2445 

 2446 

No Ceará a gente negocia com o do teatro. 2447 
 2448 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2449 

 2450 

Cadeira fica correto? É isso mesmo? [Intervenção fora do microfone] Porque daqui a 2451 

pouco vão dizer, levem sua cadeira de casa. [Intervenção fora do microfone] A 2452 

terminologia.  2453 
 2454 

[Falas sobrepostas] 2455 

 2456 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2457 

 2458 

No caso, a Dulce está levantando uma questão entre assento. Porque está pedindo 2459 

que ele tenha uma titularidade.  2460 
 2461 

[Falas sobrepostas] 2462 

 2463 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2464 

 2465 

Não é isso. Titularidade ele pode ter e não estar em um assento ou na cadeira, ou 2466 

não sei aonde da cadeira específica de dança. O que eu quero garantir. [Intervenção 2467 

fora do microfone] Eu posso ser membro titular da cadeira de artes cênicas e ser 2468 

uma representante de dança. Mas, eu queria que a gente garantisse um assento 2469 

específico, igual nós conseguimos no Conselho. 2470 
 2471 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2472 

 2473 

No Rio Grande do Sul são oito áreas. E em artes cênicas o titular é da dança, então 2474 

a área da dança. 2475 
 2476 

[Falas sobrepostas] 2477 

 2478 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2479 

A área da dança tenha assento específico.  2480 
 2481 

[Falas sobrepostas] 2482 

 2483 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2484 

 2485 
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Porque na legislação dos conselhos eles colocam divisão por áreas, e tem que 2486 

chamar área 2487 

. 2488 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2489 

 2490 

A área da dança tenha um assento específico com representantes escolhidos 2491 

através de eleição direta. 2492 
 2493 

[Intervenção fora do microfone]  2494 

 2495 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2496 

É uma questão técnica para todo documento para vocês atentarem porque no 2497 

PROFIC aqui, eles falam sempre Distrito Federal, estados e municípios. Para a 2498 

gente não esquecer o Distrito Federal. 2499 
 2500 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2501 

 2502 

Eu até tinha colocado isso para a Rosane logo no início. [Intervenção fora do 2503 

microfone] Porque toda vez fica aquela coisa assim, será que precisa colocar? Sabe 2504 

aquela coisa, mal não faz, é a questão do Distrito Federal. Aqui não fala, o nosso 2505 

conselho é Conselho de Cultura do Distrito Federal, a gente inverte. 2506 
 2507 

O Sr. Hélio Neto (Assessor): 2508 

 2509 

A gente pode até colocar nesse, mas esse documento vai passar por revisão. 2510 
 2511 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2512 

 2513 

Nas nossas moções a gente chegou a destacar, estadual, distrital. Porque a gente 2514 

não é nem estado e nem município. De um modo geral eu estou falando isso. 2515 
 2516 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2517 

 2518 

Só para atentar na redação final. Todas a entidades. [Intervenção fora do microfone] 2519 

Todas as unidades da federação. 2520 
 2521 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2522 

 2523 

Na diretriz, capacitação de gestores públicos, privados e independentes da área da 2524 

dança. Seria só a capacitação? Não seria também a criação? 2525 
 2526 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2527 

 2528 

Não, você não gestores. [Falas sobrepostas] Esse está no debaixo, porque em baixo 2529 

está a implementação de mecanismos transparentes e acessíveis de 2530 

acompanhamento da gestão.  2531 
 2532 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2533 

 2534 
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Não, é a palavra capacitação Dulce. Se ela não está insuficiente como diretriz para 2535 

as ações que a gente propôs. Existem três ações para essa diretriz, certo? E a 2536 

diretriz está capacitação de gestores públicos, privados e independentes na área da 2537 

dança. Então essa criação dessa cadeira, no caso esse estímulo a criação desse 2538 

assento específico. Não sei se não ficaria faltando alguma coisa na diretriz. É uma 2539 

dúvida. 2540 
 2541 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2542 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2543 

 2544 

Não. Aqui seria implantação. [Intervenção fora do microfone] A diretriz é implantação 2545 

de mecanismos transparentes e acessíveis de acompanhamento. [Intervenção fora 2546 

do microfone] Criar programas de capacitação, promover. 2547 

 2548 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2549 

 2550 

Ela está querendo dizer a questão de criação de gestores na área pública. 2551 
 2552 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2553 

 2554 

A capacitação. Esse capacitação não está insuficiente como diretriz. Se a gente não 2555 

precisaria acrescentar alguma coisa nessa diretriz que pudesse estar fazendo jus a 2556 

esse estímulo, a essa promoção de outras pessoas, entendeu? 2557 
 2558 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2559 

 2560 

Tem que ser algo além da capacitação. 2561 
 2562 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2563 

 2564 

A diretriz está equivalente a uma ação. [Intervenção fora do microfone] A diretriz não 2565 

está abrangendo nem as ações. 2566 
 2567 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2568 

 2569 

Criação de cargos específicos, é isso não é? 2570 
 2571 

[Falas sobrepostas] 2572 

 2573 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2574 

 2575 

Mas a diretriz no caso como norte, é querer espaços de gestão própria para a dança, 2576 

não é isso? Quer dizer, como pode ser dito isso? Só que no caso pela ação é um 2577 

pouco mais amplo porque não é espaço próprio dentro da gestão pública e ainda 2578 

tem o incentivo para que as instituições que atuam com cultura também tenham um 2579 

espaço próprio para a dança na sua gestão. [Intervenção fora do microfone] Eu acho 2580 

que a diretriz é ampliação de espaço de gestão da dança na estrutura pública e 2581 

privada do país. E essa parte aí vira uma ação, o que está escrito. E a diretriz passa 2582 

a ser ampliação ou criação. Ampliação de espaços de gestão própria da dança. 2583 
 2584 
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A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2585 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2586 

 2587 

Não seria ampliação e consolidação. 2588 
 2589 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2590 

 2591 

Próprios espaços de gestão. [Intervenção fora do microfone] Aí seria com espaços 2592 

ou com gestão? Esse próprio aí? É espaço próprio ou gestão própria? 2593 
 2594 

[Intervenção fora do microfone]  2595 

 2596 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2597 

 2598 

Da dança, no âmbito público e privado. 2599 
 2600 

[Falas sobrepostas] 2601 

 2602 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2603 

 2604 

Então vamos levar para lá, espaços próprios de gestão da dança no âmbito público e 2605 

privado. 2606 
 2607 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2608 

 2609 

Como ficou a ação naquela diretriz que a Lúcia propôs? A dos conselhos. Nós 2610 

chegamos? [Intervenção fora do microfone] Isso é ação?  2611 

 2612 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2613 

 2614 

Agora a outra eu não sei se é excesso. 2615 
 2616 

[Intervenção fora do microfone]  2617 

 2618 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2619 

 2620 

Mas aí foi retirada uma ação anterior. [falas sobrepostas] Foi substituída essa ação 2621 

ali? Dessa segunda diretriz? Porque tinha uma anterior à da Lúcia, tinha ampliar e 2622 

atualizar o sistema de acompanhamento de informações e dados relativos às ações, 2623 

editais e recursos econômicos da área cultural de forma a. 2624 
 2625 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2626 

 2627 

Mas esse é na outra diretriz. A gente está na primeira diretriz. 2628 
 2629 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2630 

Então, mas é que a diretriz que você propôs agora, ela entrou no lugar dessa, 2631 

entendeu? 2632 
 2633 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2634 
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 2635 

Aí foi só uma questão da tabela que não aceitava linha nova se não fosse colocado. 2636 
 2637 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2638 

 2639 

Então, no caso, a ação que a Lúcia propôs fica na diretriz de ampliar. [Intervenção 2640 

fora do microfone] São quatro ações então, para essa diretriz? 2641 

 2642 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2643 

 2644 

No caso a dos conselhos você está sugerindo que seja na primeira diretriz? A 2645 

sugestão é que a ação nova, de inclusão, seja na primeira diretriz? Ampliação e 2646 

consolidação de espaços próprios de gestão, só que no caso os conselhos não são 2647 

espaços de gestão, eles são mecanismos de acompanhamento e controle. 2648 

[Intervenção fora do microfone] Está na debaixo. Implantação de mecanismos 2649 

transparentes e acessíveis de acompanhamento da gestão pública. Aí eu poderia 2650 

sugerir como contexto implica o controle social também poderia ser 2651 

acompanhamento e controle da gestão pública. Porque aí você inclui o Conselho 2652 

com mais força. 2653 
 2654 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2655 

 2656 

Eu queria, posso partilhar com vocês uma outra preocupação? Quando a gente falou 2657 

dessa garantia nos conselhos, será que a gente também não colocaria alguma 2658 

garantia de percentuais de recursos para a área de dança nos conselhos?  2659 
 2660 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2661 

 2662 

A gente não está, o especificar não é lá no início? 2663 
 2664 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2665 

 2666 

Mas o que eu estou me referindo, no momento que a gente está falando de gestão e 2667 

que a gente abordou os conselhos, nos conselhos, garantir os percentuais 2668 

específicos para, no nosso caso, a área de dança. [Intervenção fora do microfone] 2669 

De recursos, de orçamento. Por exemplo, são duas coisas diferentes. 2670 
 2671 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2672 

 2673 

Mas no caso essa ação não cabe nesse eixo, é no fortalecimento do estado. 2674 

Orçamento, garantia de um orçamento. Você diz rubrica própria? 2675 
 2676 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2677 

Não, por exemplo, eu vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem minha 2678 

preocupação. Nós temos editais que muitas vezes passam pelos Conselhos, certo? 2679 
 2680 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2681 

 2682 

A definição da dotação?  2683 
 2684 
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[Falas sobrepostas] 2685 

 2686 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2687 

 2688 

Não é dotação orçamentária, nos conselhos tem muitos fundos, por exemplo, 2689 

entendeu? Então o que acontece, você vai fazer um edital qualquer naquele estado, 2690 

naquele município, de 5 milhões. Como é distribuído esses 5 milhões? Eu pergunto 2691 

se a gente não garante, por exemplo aqui no Distrito Federal à gente tem uma 2692 

garantia dentro do Conselho, 13% é da área de dança. 2693 
 2694 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2695 

 2696 

Porque isso é uma resolução do Fundo Distrital. [Intervenção fora do microfone] Eu 2697 

acho que isso vai depender de cada Conselho, por exemplo. 2698 
 2699 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2700 

 2701 

Mas eu não estou dizendo dizer o quanto, estou perguntando, estou fazendo um 2702 

questionamento, se isso seria interessante a gente prevê em algum momento de que 2703 

a área de dança deveria ter um percentual garantido, porque se não é aquela velha 2704 

e antiga história de que a demanda de cinema é muito grande. 2705 
 2706 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2707 

 2708 

Eu estou entendendo, mas são os fundos, porque tem estados o Conselho não 2709 

opina nisso, é resolvido anterior, nas políticas da Secretaria. [Intervenção fora do 2710 

microfone] Naquela parte do fundo eu acho que sim.  2711 

 2712 

[Intervenção fora do microfone] 2713 

 2714 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2715 

 2716 

Posso falar? Não confunda. [Intervenção fora do microfone] Só um pouquinho, eu 2717 

entendi isso, porque também tem da própria verba incentivada benefício fiscal, ou 2718 

seja, federal, estadual e municipal também não tem. Então, lá na diretriz do primeiro 2719 

eixo a gente tem uma diretriz que é ampliação e definição de programas com 2720 

datação orçamentária própria. Tem duas ações ali, que é editais específicos e Fundo 2721 

Nacional de Dança. Agora, a gente pode colocar mais uma ação, tem duas ações 2722 

naquela diretriz, pode colocar mais uma ação, estimular a rubrica própria em todas 2723 

as formas de financiamento público direto ou indireto. Porque contempla isso. 2724 
 2725 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2726 

 2727 

Eu sugiro a gente pensar também em defender uma descentralização e uma 2728 

democratização do investimento e das ações, no caso do país, para a gente, porque 2729 

a gente sabe que tem regiões privilegiadas, no caso dos estados que também às 2730 

vezes focam mais na capital, se não era o caso da gente defender. 2731 
 2732 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2733 

 2734 
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A gente está defendendo o Ministro em tudo, ele arrasou no Rio Grande do Sul. Foi 2735 

ovacionado. 2736 
 2737 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2738 

 2739 

Então a gente deixar no documento esse estímulo. 2740 
 2741 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2742 

 2743 

Esse mesmo lá. Eu acho que para contemplar esses dois, poderia se ter uma ou 2744 

duas ações na segunda diretriz do eixo 1. Entenderam? Volta lá no eixo 1, segunda 2745 

diretriz. Colocar ali uma ação, com redação mais, que é o Fundo Específico, com 2746 

distribuição regional, com rubrica específica para a dança. Seja a porte direto ou 2747 

indireto. Acho que isso pode colocar uma ação lá. Porque garante tanto nos fundos. 2748 

[Intervenção fora do microfone] Melhor distribuição regional, considerando a 2749 

diversidade também porque as Leis de incentivo estaduais dão dinheiro para festival 2750 

competitivo, e a gente vai reclamar? Não, mas olha aqui tem tanto para a dança. 2751 

Então, diversidade, regionalidade e específico para a dança. Lá, eu acho que 2752 

caberia, tecnicamente para a redação, uma ação na segunda diretriz do eixo 1. 2753 

Vamos pensar em uma redação. 2754 
 2755 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2756 

 2757 

Aí, você vai formular não é? Para depois incluir? [Intervenção fora do microfone] 2758 

Tem a outra que eu fiz, que eu não sei se é excesso, se vocês acham que é 2759 

dispensável. Eu coloquei, assegurar na estrutura do Sistema Nacional de Cultura 2760 

espaço de diálogo entre os gestores e a classe artística de dança. É aquela questão 2761 

que essa proximidade com a classe não seja perdida e seja aquele gestor ilhado, 2762 

sem estar discutindo a própria estrutura das políticas no seu local.  2763 

[Intervenção fora do microfone] 2764 

 2765 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2766 

 2767 

Então nós devemos ainda quantas páginas? 2768 
 2769 

[Falas sobrepostas] 2770 

 2771 

A Sra. Marta César (Região Sul): 2772 

 2773 

Vai entrar a da Lúcia? 2774 
 2775 

 2776 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2777 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2778 

 2779 

Veja bem, a construção de todo esse Sistema, é exatamente essa presença. É o que 2780 

a gente pretende. [Intervenção fora do microfone] O excesso não. 2781 

 2782 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2783 

 2784 
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Entraria nessa implantação de mecanismos transparentes e acessíveis de 2785 

acompanhamento e controle da gestão pública não é? 2786 
 2787 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2788 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2789 

 2790 

Garantir alguma coisa aí, não é? 2791 
 2792 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 2793 

 2794 

Como ficaria? 2795 
 2796 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2797 

A sugestão era: assegurar na estrutura do Sistema Nacional de Cultura espaços de 2798 

diálogo entre os gestores e a classe artística de dança. [Intervenção fora do 2799 

microfone] Dentro dessa diretriz do eixo 5, na implantação de mecanismos 2800 

transparentes e acessíveis de acompanhamento e controle da gestão pública. 2801 

[Intervenção fora do microfone] Só ação, está dentro dessa diretriz de implantação 2802 

de mecanismos. Assegurar na estrutura do Sistema Nacional de Cultura espaços de 2803 

diálogo entre os gestores e a classe artística de dança. É bem pedagógico esse 2804 

termo. 2805 
 2806 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2807 

 2808 

Bem freiriano. 2809 
 2810 

[Falas sobrepostas] 2811 

 2812 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 2813 

 2814 

Entre gestores e?  2815 
 2816 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2817 

 2818 

A classe artística de dança. 2819 
 2820 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2821 

 2822 

Então, eu acho que teriam que ser duas ações, porque federal a gente pode garantir, 2823 

estadual e municipal a gente tem que estimular, não é isso Hélio? [Intervenção fora 2824 

do microfone] Garantir a previsão orçamentária, então, garantir no âmbito federal e 2825 

estimular nos âmbitos estaduais e municipais, a previsão orçamentária própria para 2826 

a dança, nos mecanismos de financiamento a cultura com aporte direto ou indireto, 2827 

que seja Fundo ou Benefício Fiscal. Mais ou menos isso? Vamos lançar e depois a 2828 

gente corrige? [Intervenção fora do microfone] Eixo 1, segunda diretriz, é uma ação 2829 

da segunda diretriz do eixo 1. Garantir no âmbito federal e estimular nos âmbitos 2830 

estaduais e municipais, a previsão orçamentária própria para a dança, nos 2831 

mecanismos de financiamento a cultura com aporte direto ou indireto. Aporte de 2832 

recursos ficaria melhor? 2833 
 2834 
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A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 2835 

 2836 

Não sei se a previsão, porque se prever diz assim infelizmente cortamos que 2837 

perdemos. 2838 
 2839 

[Falas sobrepostas] 2840 

 2841 

O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE): 2842 

 2843 

[Pronunciamento fora do microfone] 2844 

 2845 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2846 

 2847 

Dotação orçamentária. 2848 
 2849 

O Sr. Hélio Neto (Assessor): 2850 

 2851 

Pode ser orçamento próprio da dança, não? 2852 
 2853 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2854 

 2855 

É porque com dotação a pressão é maior, mas só pressão, porque o financeiro 2856 

mesmo é outra coisa. 2857 
 2858 

[Falas sobrepostas] 2859 
 2860 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2861 

 2862 

A gente está cansado de ouvir: mas é que tem 400 projetos de teatro e 30 de dança, 2863 

por isso que o teatro leva mais.  2864 
 2865 

O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE): 2866 

 2867 

[Pronunciamento fora do microfone] 2868 

 2869 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2870 

 2871 

Eu acho que aí tem os dois lados. 2872 
 2873 

O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE): 2874 

 2875 

[Pronunciamento fora do microfone] 2876 

[Falas sobrepostas] 2877 

 2878 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 2879 

 2880 

Infelizmente, mesmo a gente sabendo que é um fato que os projetos de dança são 2881 

normalmente melhores que os do teatro. [Risos] E eu concordo perfeitamente com o 2882 

Marcos. Ainda assim. 2883 
 2884 
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O Sr. José Maurício (FUNARTE): 2885 

 2886 

O teatro dá muito emprego para a área da dança, a direção de movimento, 2887 

preparação corporal. 2888 
 2889 

[Falas sobrepostas] 2890 

 2891 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 2892 

 2893 

A descentralização dos investimentos. [Intervenção fora do microfone] Melhor 2894 

distribuir. 2895 
 2896 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2897 

 2898 

Você está colocando nessa mesma ação? Garantir no âmbito federal, estimular nos 2899 

âmbitos estaduais e municipais, dotação orçamentária própria para a dança. 2900 

[Intervenção fora do microfone] Descentralizada dos recursos 2901 
 2902 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2903 

 2904 

Ou com, no final. Direto, com aplicação descentralizada dos recursos. 2905 

 2906 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 2907 

 2908 

Perfeito. Fica mais bonito. Para a dança nos mecanismos de financiamento da 2909 

cultura com aporte direto ou indireto e aplicação descentralizada desses recursos. 2910 
 2911 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 2912 

da Cadeia Produtiva por Formação): 2913 

 2914 

Acho que acabamos, não é? [Intervenção fora do microfone] Então vamos adiante. 2915 

 2916 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2917 

 2918 

Tenho uma proposta de encaminhamento. A gente para agora para o almoço, na 2919 

parte da tarde é fundamental vocês darem uma olhada, no final aqui, na parte final, 2920 

que é justamente ler o histórico, e a gente podia pensar a hora que a gente retoma, 2921 

a gente pode tirar uns 20 minutos para todo mundo ler, na verdade vocês já leram e 2922 

já tem os comentários. Então já podia passar direto para a incorporação das 2923 

modificações, e aí a gente conclui. Vocês vão ser mais rápidos que o pessoal do 2924 

circo. 2925 
 2926 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2927 

 2928 

Questão de ordem. [Intervenção fora do microfone] Então, metodologia de trabalho 2929 

para a gente não atravessar o samba. Não vamos fazer. [Falas sobrepostas] Tem 2930 

alguns pontos que a gente queria perguntar para o Ministério, eu queria ver o 2931 

horário, porque a gente tem também hoje o prazo para protocolar na Casa Civil as 2932 

alterações da Lei, e tem algumas coisas que a gente gostaria de esclarecer, eu acho 2933 

que seria importante esclarecer com o Ministério. São três artigos que poderia 2934 
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esclarecer para a gente finalizar o documento e protocolar antes das 6 horas, eu vou 2935 

lá e protocolo, não tem problema nenhum, ou mando por e-mail se for o caso. 2936 

 2937 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2938 

 2939 

Manda por e-mail. 2940 

 2941 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2942 

 2943 

Porque eu queria o carimbinho, porque fica mais chique, mas tudo bem. Podemos 2944 

começar só para incluir. Não sei se no começo para garantir o tempo, a gente tem 2945 

três pontos que é a questão da formação do Colegiado, o convite para a dança, a 2946 

própria publicação, é tudo muito rapidinho, mas a gente queria meia hora e a gente 2947 

resolve tudo isso. Antes ou depois da discussão? Acho que antes não é? 2948 
 2949 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2950 

 2951 

Sabe o que a gente poderia fazer? Vamos fazer agora, porque a tarde eu não 2952 

acompanho o tempo inteiro, a minha idéia era, porque eu tenho uma reunião 2:30, aí 2953 

depois eu viria aqui as 5 horas para encerrar. Mas a gente faz essa então. Só uma 2954 

outra coisa, está passando aí a lista de atualização do nome de vocês, com nome e 2955 

endereço. Eu vou pedir para acrescentarem aí também o dos suplentes de vocês. A 2956 

gente teve um problema na região São Paulo, porque a gente não conseguiu falar 2957 

com a pessoa, e nessa correria toda ela não foi convidada a participar, foi um 2958 

problema do Ministério. 2959 
 2960 

A Sra. Marta César (Região Sul): 2961 

 2962 

Teve dois não é Gustavo? Porque no Diário Oficial meu nome consta como suplente. 2963 
 2964 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 2965 

 2966 

Isso é importante você mostrar para a gente aqui. [Intervenção fora do microfone] 2967 

Vocês viram aqui a Portaria, não é? Quais são as modificações?  2968 
 2969 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 2970 

 2971 

Da primeira reunião do ano passado. [Intervenção fora do microfone] Daquela 2972 

reunião do ano passado, o que ficou de informação para vocês? Porque nós 2973 

tínhamos entendido que naquela reunião todos os dados tinham sido atualizados. 2974 

Então, na verdade a grande surpresa é por conta disso, a gente achou que tinha 2975 

ficado uma listagem atualizada aqui, e a forma que foi feito o convite para essa 2976 

reunião, é como se as pessoas que entraram em contato não tivessem acesso a 2977 

nenhuma informação em relação às pessoas que compõe o Colegiado setorial de 2978 

dança. No caso de Pernambuco, que eu estou representando, me foi feito o convite, 2979 

eu confirmei a presença, e um dia antes, dia 29, eu acho, ligaram para mim 2980 

querendo o contato da minha suplente, aí eu não entendi nada, eu disse que eu já 2981 

tinha confirmado a minha presença. Aí falaram que era só para confirmar os dados, 2982 

e no Diário Oficial saiu o nome da minha suplente. Então eu acho que era importante 2983 

também dos outros lugares  2984 
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 2985 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 2986 

 2987 

Eu vou fazer a pergunta e quem sabe o Marcelo já responde tudo junto. A questão 2988 

da formação do Colegiado setorial. [Intervenção fora do microfone] Não. O 2989 

Colegiado Setorial foi formado por representantes de 11 estados e 8 especialistas, e 2990 

havia a garantia na reunião de outubro de que essa composição se manteria até o 2991 

final deste grupo aqui e que a gente ia discutir critérios de indicação para o próximo 2992 

com garantia de previsão presencial para que a gente pudesse repassar, para não 2993 

se perder todos esses anos de trabalho, já deu a confusão de nomes e coisa e tal, 2994 

que isso é outro ponto. Mas, aqui, suplente do Rio Grande do Sul, tinha titular e 2995 

suplente, os estados que já participavam tinham titular e suplente. Então realmente 2996 

foi isso, agora nós estamos aqui representando regiões, já está com algum modelo 2997 

sem a gente ter participado dessa composição do novo modelo. Então Santa 2998 

Catarina não é suplente. Então fica uma crise, gera uma crise no Sul. 2999 
 3000 

A Sra. Marta César (Região Sul): 3001 

 3002 

Fica meio desagradável, nada contra os outros estados, mas não me consta que 3003 

Minas Gerais tenha entrado de suplente dos outros dois e assim por diante. 3004 
 3005 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3006 

 3007 

Na verdade, temos o seguinte, nós temos um problema sério que é a transição das 3008 

Câmaras para os Colegiados. Existia uma certa informalidade na questão das 3009 

Câmaras, não na legitimidade que você tem na participação, não é isso. É na 3010 

questão do empossamento de vocês e da participação nas reuniões. O que 3011 

acontece agora é que esses Colegiados são constituídos através de um decreto e 3012 

nós precisamos legitimar e existe um modelo do decreto, ou seja, nós temos duas 3013 

questões, em uma ponta o Colegiado com uma característica específica e na outra 3014 

ponta a Câmara com outra característica muito específica. A questão é como 3015 

conciliar essas duas realidades? Um dos problemas sérios que a gente encontrou foi 3016 

o de reunir todos vocês, desde a reunião passada o problema da reunião, onde 3017 

localizá-las, por onde começar. Isso é algo que vem acontecendo nas outras 3018 

Câmaras também. E a gente vai resolvendo pontualmente, alguns casos tem sido 3019 
extremamente difícil localizar as pessoas, a gente manda e-mail para dois 3020 

endereços, o caso da representante de São Paulo, nós mandamos e-mail para dois 3021 

endereços de e-mail dela, fizemos tentativas de contato com ela, em telefone, não 3022 

conseguimos, ligamos para a FUNARTE que nos passou o mesmo telefone, aí para 3023 

alguns companheiros mais próximos a gente pediu ajuda, as pessoas ou não tinham 3024 

o telefone, a gente teve alguma dificuldade para achar algumas pessoas. Então, é 3025 

um momento de transição, eu acho que a gente faz meio culpa aqui, em alguns 3026 

casos há falhas mesmo, e a gente não localizar essas pessoas e por isso que a 3027 

gente vai passar uma lista para vocês, para vocês deixarem atualizados os dados de 3028 

vocês, mas não só, se vocês tiverem dos suplentes ou de outros membros também 3029 

atualizar, para a gene é sempre importante isso. Em alguns casos acaba mudando 3030 

número, muda o e-mail e a gente tem muita dificuldade para localizar. É um 3031 

momento de transição, só para vocês terem uma idéia, a gente ficou mais de um 3032 

mês só para formar esses Colegiados, atrás desde passagens, com uma equipe de 3033 

três pessoas, mas enfim, isso não vem ao caso. Existe essa deficiência, a gente 3034 
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assume essa deficiência e a gente conta com a colaboração de vocês, no sentido de 3035 

fornecer esses dados toda vez que a gente solicitar, se for o caso, se vocês tiverem, 3036 

para a gente sempre manter esse cadastro atualizado. 3037 
 3038 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3039 

 3040 

Eu só queria pedir uma atenção, na forma da comunicação de como o Ministério faz 3041 

com os representantes, no meu caso, por exemplo, foi colocada uma terceira pessoa 3042 

em questão e diz que não era mais suplente, então fica uma situação chata, 3043 

inclusive para a própria pessoa. Então eu sou a titular, tinha como a minha suplente 3044 

a Glades, que desistiu dessa condição de suplência, por motivos pessoais e na 3045 

verdade o Ministério nem liga, e coloca, porque a Dulce disse que a Glades não é 3046 

mais suplente. Então fica uma coisa delicada e chata, para a própria Dulce, penso 3047 

eu. Porque acaba incluindo a Dulce na situação da qual ela não tem nenhuma. 3048 

Então eu gostaria de pedir esse cuidado das informações, da maneira como são 3049 

acessadas e como são passadas e questionadas. Porque a Glades realmente 3050 

desistiu da suplência, eu estava até conversando com a Rosa, não sei se é o caso 3051 

de eleger um outro suplente ou se fica até o final, já que estamos no final mesmo. 3052 
 3053 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3054 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3055 

 3056 

Só para explicar, a Glades inclusive veio me orientando, não tenho nenhuma 3057 

inimizade com ela e não foi falado isso. [Intervenção fora do microfone] Inclusive eu 3058 

recebi um e-mail muito estranho pedindo uma série de pessoa, eu nem respondi 3059 

porque eu não tinha esses dados. 3060 
 3061 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3062 

 3063 

Era da FUNARTE esse e-mail, não era? 3064 

 3065 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3066 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3067 

 3068 

Exatamente. Eu não respondi porque eu não tinha esses dados. O que eu comentei 3069 

na reunião passada, foi exatamente que tinha ficado assustada com esses dados tão 3070 

desatualizados, quando eu pensava que a FUNARTE tinha absolutamente tudo, 3071 

porque nós nos reunimos durante dois anos. 3072 
 3073 

[Intervenção fora do microfone]  3074 

 3075 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3076 

 3077 

Minha preocupação não é criar nenhuma situação que seja constrangedora. É óbvio, 3078 

eu conheço a Dulce. Não houve problema nesse sentido, mas é algo que poderia ter 3079 

dado problema. Só o cuidado realmente. [Intervenção fora do microfone] Só para 3080 

fechar. Eu queria só perguntar. No caso, em uma desistência como essa, apesar de 3081 

que a gente encerra nossos trabalhos nesse ano, a oficialização disso seria 3082 

necessária? Se faz necessário? Por exemplo, uma vez que não se estava, não tinha 3083 

saído nada oficialmente da composição até então, a não ser no e-mail, não tinha 3084 
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nenhum documento da Câmara. Eu queria saber se a Glades precisa se pronunciar 3085 

oficialmente através de uma carta, como desistência da suplência. Ela esteve em 3086 

uma reunião só, que eu não pude estar, nas outras reuniões todas eu estive 3087 

presente. Se faz necessário ou se não é necessário que ela faça? 3088 
 3089 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3090 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3091 

 3092 

Reuniões na FUNARTE, isso esclareça. 3093 
 3094 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3095 

 3096 

Do colegial essa é a segunda e eu estou também, estive nas duas. [Intervenção fora 3097 

do microfone] Isso, na Câmara setorial. 3098 

 3099 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 3100 

Cadeia Produtiva de Produção): 3101 

 3102 

Eu acho importante a gente fazer esses comunicados. A gente cobra de um lado, eu 3103 

acho que o outro lado tem que cumprir. 3104 
 3105 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3106 

 3107 

Rosane, só para responder sua questão. A postura que a gente adotou, por essa 3108 

dificuldade em encontrar e localizar algumas pessoas foi de colocar no Diário Oficial 3109 

somente as pessoas com as quais a gente conseguiu conversar. Quem não consta 3110 

no Diário Oficial é porque a gente não conseguiu localizar. Então qual a postura 3111 

agora, é que caso vocês consigam entrar em contato com essas pessoas pedirem 3112 

para elas formalizarem sim. Ah, nesse momento eu me desligo do Colegiado. Isso 3113 

para a gente tentar resolver algumas situações, até porque pode, em alguns casos, 3114 

por exemplo, eu acho que não aconteceu aqui, nem o titular e nem o suplente 3115 

tinham mais interesse em participar, e a gente ficaria com um déficit e um problema 3116 

na representação. Então, alguns fóruns se reuniram rapidamente, escolheram e 3117 

enviaram formalmente o nome dessa pessoa, para constar. É óbvio, se não chegar 3118 

para a gente nenhum documento oficial a gente não pode nem excluir e nem incluir 3119 

ninguém, e a exclusão a gente só faz através de contatos efetuados pelo próprio 3120 

membro, que fala ou manda e-mail acusando o desligamento. 3121 

 3122 

[Falas sobrepostas] 3123 

 3124 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3125 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3126 

 3127 

Eu acho que há quatro anos atrás foi, inclusive, tinha inscrito o nome das pessoas, é 3128 

uma realidade, de meter o dedo na ferida porque nós fomos desativadas em termos 3129 

de Câmara, durante dois anos, muitos dos coletivos que nós tínhamos foram 3130 

desativados. Então, nós não podemos agora dizer se naquele momento foi você e a 3131 

Glades tem que permanecer isso, a gente não pode agora modificar. Vamos ter um 3132 

problema sério, e isso nós temos consciência de como vamos construir esta 3133 

modificação até dezembro, porque em muitos lugares desativou totalmente aquele 3134 
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coletivo onde nós reuníamos através de conferências virtuais, reuniões durante o 3135 

semestre eram duas ou três reuniões, quer dizer, a gente não pode esquecer esse 3136 

buraco que ficou durante dois anos, da desativação dos estados. 3137 
 3138 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3139 

 3140 

Eu concordo com a Dulce. [Falas sobrepostas] Eu só queria saber da mesa, como 3141 

está a inscrição, porque eu me inscrevi, só queria saber isso. 3142 
 3143 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 3144 

 3145 

Eu entendo Marcelo, essas questões que você coloca, mas por outro espaço fica 3146 

essas contradições que, por exemplo, a Sofia estava agora pela rede FUNARTE, 3147 

esse final de semana no Rio, a representante soube por nós desse encontro aqui, 3148 

ela estava sem saber. Então a própria FUNARTE conseguiu chamá-la para estar em 3149 

um evento da FUNARTE e não tem essa conexão com o Colegiado, apesar de estar 3150 

lá, ter sido apresentado como uma das ações da coordenadoria de dança a 3151 

articulação do Colegiado. É uma questão de uma organização interna que é 3152 

necessária para que a gente possa. Além disso, complementando a questão que a 3153 

Rosane falou de algumas informações truncadas, houve também mais uma 3154 

informação truncada, no caso da Marta, que disseram que foi o Fórum Nacional de 3155 

Dança que a colocou como suplente, que ela não estaria. Aí começa a misturar 3156 

diferentes instâncias e começa a confundir e dá certos conflitos internos. 3157 
 3158 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3159 

 3160 

Eu acho o seguinte, acho que a gente tem que olhar para frente, eu acho que o 3161 

Marcelo já colocou a dificuldade, e obviamente, mesmo não justificando, mas é um 3162 

fato, a gente não pode. Eu só queria colocar o seguinte, o que nós poderíamos fazer 3163 

agora? O nosso mandato como Colegiado é até o fim do ano. E eu concordo 3164 

perfeitamente com o que a Dulce falou, com o que a Rosane falou, no sentido de 3165 

que quando fomos eleitas como titulares e suplentes, por exemplo, no caso do 3166 

Centro Oeste mesmo, imediatamente quando foi anunciado, a minha suplente já 3167 

tinha dito que não queria mais, foi imediatamente, não tinha tido nem a primeira 3168 

reunião, tanto é que em todas as reuniões só fui eu. Então eu concordo plenamente 3169 

com a Dulce, pegar isso de quatro anos atrás e tentar ver onde a pessoa está para 3170 

saber. Eu acho que isso é uma burocracia desnecessária. Entendo que essas 3171 

pessoas são o Colegiado e aqueles estados que tem o seu suplente, estão 3172 

organizados como seus suplentes. Eu não vejo sentido hoje a gente tentar, a minha 3173 

opinião do que a Rosane está falando, no caso da menina que saiu da suplência, 3174 

tem que fazer uma nova eleição para uma suplência que a pessoa nem vai participar 3175 

e daqui a seis meses terminar. Eu acho que vamos tirar essa burocracia, vamos 3176 

tentar olhar para frente. Esse é o Colegiado, vocês já pediram, a gente já atualizou, 3177 

eu já coloquei na lista que eu não tenho suplente, porque eu nunca tive, nem na 3178 

primeira vez. Então, eu acho que a gente tem que olhar para frente. Vamos atualizar, 3179 

tentar verificar os erros e sanar. [Falas sobrepostas] Essas questões práticas e reais. 3180 

A gente conseguindo ver essa parte o resto acabou. A FUNARTE tinha que ter tido, 3181 

tinha, mas alguma coisa teve um problema, então eu acho que a gente tem que ver 3182 

para frente. Não concordo de a gente ter que agora olhar para os nossos antigos 3183 
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coletivos, eu não concordo. Estamos aqui há quatro anos e a gente tem que olhar 3184 

para frente senão não vamos fazer outra coisa. 3185 
 3186 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3187 

 3188 

Uma questão importante. A composição dos Colegiados, a formação dos Colegiados 3189 

está definida em decretos, correto? Então, eu não me lembro, a gente já leu o 3190 

decreto aqui mas eu não me lembro como está lá, se é tantos da Sociedade Civil, se 3191 

é tantos daqui e tantos de lá. O que acontece, no Colegiado de música tem o dobro 3192 

do Colegiado de dança, por que tem o dobro? 3193 

 3194 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3195 

 3196 

[Pronunciamento fora do microfone]. 3197 

 3198 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3199 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3200 

 3201 

Eu posso esclarecer essa questão do formato, porque foi uma coisa que eu fiquei na 3202 

berlinda, briguei terrivelmente, mas infelizmente ficou por representação regional. 3203 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3204 

 3205 

O Conselho Nacional definiu isso. [Intervenção fora do microfone] Mas música ainda 3206 

não está, apesar de aqui já está a nomeação por região.  3207 
 3208 

[Falas sobrepostas] 3209 
 3210 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3211 

 3212 

Marise, é o seguinte, nós temos duas realidades, e a tentativa é de fazer uma 3213 

composição dessas duas realidades. Na música. [Intervenção fora do microfone] Eu 3214 

sei, mas o número de membros da música era diferente do de dança, como é 3215 

diferente do de circo. Cada um é diferente. [Intervenção fora do microfone] Não, vai 3216 

manter o formato para todos os Colegiados. 3217 

 3218 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3219 

 3220 

Já foi aprovado no Conselho Nacional, e lá diz que os Colegiados setoriais serão 3221 

compostos por titulares e suplentes, representantes do poder público da Sociedade 3222 

Civil, aí vem discriminando e diz: cinco representantes do poder público, quinze 3223 

representantes da Sociedade Civil organizada escolhidos pelos cinco Fóruns 3224 

Setoriais de cada macrorregião administrativa. Não foi a nossa proposta, e o 3225 

Gustavo está aqui como coordenador sabe que nós, infelizmente a nossa proposta 3226 

era de que seria um por estado, todos sabem disso, infelizmente é um Conselho, 3227 

que não sei quantos membros tem, vai chegar a uns 80, e que da área de arte são 3228 

pouquíssimos. Então não conseguem entender a especificidade e as necessidades 3229 

da nossa área. E vamos esmagados. Quando a gente fala sobre Câmara Setorial 3230 

não se diz tudo, porque tem pessoas que representam, tudo bem, mas da área de 3231 

arte, inclusive na própria arte infelizmente nós tivemos áreas afins que nos deixaram 3232 
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nesse barco sozinhos, com a exceção do teatro, que foi nós e o teatro que ficamos 3233 

com essa luta. O resto tudo pulou fora. 3234 

 3235 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 3236 

Cadeia Produtiva de Produção): 3237 

E sobre a recomposição do Colegiado? 3238 

 3239 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3240 

 3241 

Vamos só manter a ordem. Eu vou sugerir que vocês peguem a Portaria aqui, para a 3242 

gente ir nome por nome, para não ter mais essa. Essa meia culpa a gente já fez, 3243 

para da próxima vez estar resolvido. 3244 
 3245 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3246 

 3247 

Mas na música tem entidades. 3248 
 3249 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3250 

 3251 

Você pode ver Marise que no começo já é região, no caso das entidades nacionais é 3252 

uma discussão da música, eles não vão eleger só representantes regionais, eles tem 3253 

entidades nacionais muito fortes. [Intervenção fora do microfone] É o mesmo. A 3254 

gente vai discutir no regimento interno de cada Colegiado. Então vamos lá. Primeiro 3255 

nome, a Marise é titular e a suplente é a Marta certo? [Intervenção fora do 3256 

microfone] 3257 

 3258 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3259 

 3260 

Uma retificação, já veio errado da reunião passada e a gente em tempo conseguiu 3261 

trazer a Marta para essa reunião, mas nisso a gente vai fazer uma retificação da 3262 

Portaria. 3263 

 3264 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3265 

 3266 

Então a Marise é a titular, quem é a sua suplente? 3267 
 3268 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3269 

 3270 

Flávia Pessato, mas ela não tem interesse em participar. [Intervenção fora do 3271 

microfone] Sem suplente. 3272 

 3273 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3274 

 3275 

Os casos que a gente não consegue suplente a gente tira. Agora, como ela foi 3276 

nomeada oficialmente se puder ter uma formalização, para a gente ter. [Intervenção 3277 

fora do microfone] Basta um e-mail. Se for do Fórum e fez a eleição, melhor. Se o 3278 

Fórum já tiver desconstituído. 3279 
 3280 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3281 

 3282 
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Não, o fórum está ativo. 3283 
 3284 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3285 

 3286 

Aliás a Glades não foi nem eleita como suplente no Fórum. Eu fui eleita no Fórum, 3287 

ela não. 3288 

  3289 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3290 

 3291 

Quem foi eleito no Fórum, se ele estiver constituído e ativo, e puder mandar é 3292 

melhor ainda. Mas se não tiver, pode mandar o próprio. 3293 

 3294 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3295 

 3296 

Vamos lá. Então a Marise é a titular e a suplente não tem. A Marta César é a titular. 3297 
 3298 

A Sra. Marta César (Região Sul): 3299 

 3300 

Titular e não tenho suplente. 3301 
 3302 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3303 

 3304 

Rosane é titular, e a sua suplente? [Intervenção fora do microfone] Não tem 3305 

suplente. Sofia Helena é a titular.  3306 
 3307 

[Intervenção fora do microfone] 3308 

 3309 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3310 

 3311 

Vocês sabem se ela tem suplente? 3312 
 3313 

[Falas sobrepostas] 3314 

 3315 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3316 

 3317 

Alguém tem o telefone, eu vou entrar em contato com ela hoje, pedindo desculpa.  3318 
 3319 

[Intervenção fora do microfone] 3320 

 3321 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3322 

 3323 

Essa questão da Rede da FUNARTE é interessante os critérios, eu não fiquei 3324 

sabendo desse encontro. 3325 
 3326 

[Falas sobrepostas] 3327 

 3328 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3329 

 3330 

Vamos dividir aí depois a gente retorna a esse ponto. Ângela Maria Gonçalves, a 3331 

sua suplente? 3332 
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 3333 

A Sra. Ângela Maria Gonçalves Ferreira (Região Sudeste): 3334 

 3335 

Tereza Rocha 3336 

 3337 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3338 

Rui Moreira dos Santos é o titular, o seu suplente é a Sueli? [Intervenção fora do 3339 

microfone] Depois a gente vai passar uma lista aqui com os contatos do seu 3340 

suplente, para vocês atualizarem também, se vocês puderem. Rosa Maria Coimbra, 3341 

sem suplente. Lúcia Helena, e a sua suplente? [Intervenção fora do microfone] 3342 

Marília Rameh, está ok. Cláudia Pires. 3343 
 3344 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 3345 

 3346 

Originalmente suplente, assumindo a titularidade a partir dessa reunião e o antigo 3347 

titular, o Ernesto, formalizou o afastamento. 3348 
 3349 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3350 

 3351 

Ele já formalizou? 3352 
 3353 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3354 

 3355 

Desde a outra vez Cláudia. 3356 
 3357 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 3358 

 3359 

Não, na outra reunião eu vim como suplente e a partir dessa não, já sou titular, 3360 

porque o Ernesto formalizou isso para o Ministério na semana passada.  3361 
 3362 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3363 

 3364 

Certo, mas fica sem suplente? [Intervenção fora do microfone] Valdete Brito? 3365 

[Intervenção fora do microfone] Dulce Tâmara, ok. Você não tem suplente Dulce? 3366 

[Intervenção fora do microfone] Tudo isso a gente vai superar no próximo processo 3367 

eleitoral, porque na verdade eu vou sugerir que sejam dois suplentes, porque se o 3368 

primeiro suplente não puder, o segundo. Tudo isso é o processo de 3369 

institucionalização que é assim mesmo. Ingrid Dutra?  3370 
 3371 

[Intervenção fora do microfone] 3372 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3373 

Ela me disse que foi comunicada um dia antes, nós nos reunimos no sábado, ela foi 3374 

ao dia 29, então ela disse que já não tinha mais condição de se organizar para vir. 3375 
 3376 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3377 

 3378 

Vou ter que ligar para ela também, me passa o telefone dela. Ela tem suplente? 3379 

[Intervenção fora do microfone] Jaqueline Alves de Castro, ok. É a Lurdes Braga 3380 

Carijó?  3381 
 3382 
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[Falas sobrepostas] 3383 

 3384 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3385 

 3386 

Ela mandou um e-mail para todo mundo dizendo que como ela ficou viúva, ela ainda 3387 

está fragilizada. 3388 
 3389 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3390 

 3391 

Então ela recebeu só que não veio. E ela não tem suplente? [Falas sobrepostas] E 3392 

aí o Marcelo Bones e o Leonel Brum. [Intervenção fora do microfone] O Marcos é 3393 

suplente do suplente. Então está ok. A gente teve dois problemas que vocês me 3394 

passam o contato e eu vou ligar para elas agora. Agora com relação a FUNARTE. 3395 
 3396 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 3397 

Cadeia Produtiva de Produção): 3398 

 3399 

Eu tinha uma pergunta sobre a transição do Colegiado. Ela vai ser 100%? Como vai 3400 

ser feita. 3401 
 3402 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3403 

 3404 

Me explica essa porcentagem que eu não entendi. O que é? 3405 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 3406 

Cadeia Produtiva de Produção): 3407 

 3408 

Vão ser todos. Todos nós vamos ser substituídos de uma vez? 3409 
 3410 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3411 

 3412 

A dança tem algum evento grande agora no segundo semestre? [Intervenção fora do 3413 

microfone] 3414 

 3415 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3416 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3417 

 3418 

Nós, em setembro, vamos ter o ANDA na Bahia, que é uma Associação de 3419 

Pesquisadores em Dança, mas logo em seguida vai ter a coisa da rede. 3420 
 3421 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3422 

 3423 

E tem previsto também um outro Fórum Nacional no segundo semestre. 3424 
 3425 

[Intervenção fora do microfone] 3426 

 3427 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3428 

 3429 

A idéia é a gente... esse documento que a gente está tirando hoje, a gente 3430 

consolidou ele, ele vai virar uma publicação e vai para a rua para todo mundo 3431 

discutir publicamente o documento. A idéia é organizar no fim do semestre, no fim do 3432 
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ano entre outubro e novembro, um grande encontro que seria o Seminário Nacional 3433 

da Dança, aonde a gente pudesse votar, aprovar as diretrizes e eleger os novos 3434 

membros do Colegiado já no novo formato. Então isso vai ser no segundo semestre. 3435 

A gente ia fazer assim na música, mas eles falaram que o grande evento deles é 3436 

Feira da Música Brasil, que vai ser em setembro. Então nós vamos montar uma 3437 

agenda paralela à Feira da Música, acho que não é o caso de vocês. 3438 
 3439 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3440 

 3441 

Nosso Fórum Nacional é agora em maio, mas a gente tem um outro para o segundo 3442 

semestre, sem data ainda. 3443 
 3444 

[Falas sobrepostas] 3445 

 3446 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3447 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3448 

 3449 

Eu acho que fazer em Brasília seria uma coisa muito boa, porque centralizava aqui. 3450 

[Intervenção fora do microfone] Então, eu acho que em Brasília seria fundamental. 3451 

 3452 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3453 

 3454 

Então já está acatado, a gente pode fazer inclusive a avaliação disso. [Intervenção 3455 

fora do microfone] Em um novo regimento, existente uma recondução. Vocês 3456 

poderiam ser reeleitos.  3457 

 3458 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3459 

 3460 

Se vocês estiverem no próximo Colegiado não vai configurar uma reeleição na 3461 

verdade, vai ser uma eleição, porque é o primeiro mandato. [Intervenção fora do 3462 

microfone] Então poderia, teoricamente, existe essa interpretação, existe esse e 3463 

mais um, aí é uma reeleição.  3464 
 3465 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3466 

 3467 

Essa eleição aconteceria nesse momento também? No momento do seminário. São 3468 

três titulares de cada região, é isso? [Intervenção fora do microfone] Dois suplentes 3469 

para cada um? São nove pessoas. 3470 
 3471 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3472 

 3473 

Essa proposta não está fechada ainda, nós vamos consolidar isso, e vamos 3474 

submeter a consulta de vocês. 3475 
 3476 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3477 

 3478 

Pelo regimento só fala que são 15. [Intervenção fora do microfone] Pelo regimento, o 3479 

próximo Colegiado só diz que são 15 titulares. 3480 

 3481 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3482 
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 3483 

Essa experiência está mostrando para a gente que um suplente só é isso. É 3484 

fundamental ter mais de uma pessoa. 3485 
 3486 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3487 

 3488 

Só deixa-me fazer uma observação, e tem uma outra característica, e o que 3489 

complicou um pouco nosso trabalho também. Em alguns Colegiados era rotativa a 3490 

representação, então para cada reunião vinha uma pessoa diferente. [Intervenção 3491 

fora do microfone] Nossa, música então, se isso aqui é um problema para vocês, 3492 

imaginem em música o que a gente enfrentou, só para ter uma idéia. Então esse é 3493 

um problema. Tendo dois suplentes é possível, porque qual era a alegação deles, 3494 

dependendo da pauta da reunião eu mando uma pessoa ou outra, tendo um titular e 3495 

dois suplentes é mais fácil tentar negociar quem vai, às vezes o titular não vem, aí 3496 

vem o primeiro ou o segundo suplente, dependendo da pauta. Então aí os Fóruns se 3497 

organizam e pensam essa indicação. 3498 
 3499 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3500 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3501 

 3502 

Eu só quero fazer um registro que se houve essa confusão aqui foi porque as 3503 

pessoas não receberam com antecedência o comunicado, porque se há um Câmara 3504 

que sempre esteve presente. [Intervenção fora do microfone] Nunca teve a 3505 

necessidade de mandar suplente, é uma absoluta exceção essa situação. 3506 
 3507 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3508 

 3509 

Só para complementar, é que eu li aqui, está garantido sim as três. Em um dos 3510 

parágrafos está a Sociedade Civil, nos termos do inciso 2º deverá ter três 3511 

representantes indicados por cada uma das cinco macro regiões. Então já está 3512 

garantida que são três. 3513 

  3514 

[Falas sobrepostas] 3515 

 3516 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 3517 

 3518 

Que eles vão tentar que sejam dois, e a gente acha ótimo que sejam dois. 3519 

 3520 

O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE): 3521 

 3522 

É uma coisa rápida. Ontem na Câmara Setorial de Circo a gente percebeu que tinha 3523 

uma série de questões que eram inerentes a FUNARTE, uma série de questões do 3524 

Colegiado com a FUNARTE. Não uma questão de reclamação, hoje eu estou vendo 3525 

que tem um pouco mais de reclamação em relação a FUNARTE, e a gente fechou 3526 

que a FUNARTE chamaria o Colegiado para uma reunião específica com a 3527 

FUNARTE, o Mambert, o Marcelo, eu e tudo mais. E o Marcelo me pediu hoje que 3528 

fizesse também, que abrisse isso para a Câmara da Dança. Então, se vocês 3529 

acharem uma necessidade. [Intervenção fora do microfone] Aí seria o Mambert, o 3530 

Marcelo, o Leonel e eu. 3531 
 3532 
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A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3533 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3534 

 3535 

E de preferência o mais rápido possível, porque foi muito complicada essa reunião. 3536 

[Falas sobrepostas] Não queremos de jeito nenhum criar qualquer problema para a 3537 

FUNARTE, eu pelo menos acho da maior importância a FUNARTE estar voltando a 3538 

atuar, a ter seu papel fundamental para a área das artes. O Ministro Juca tem falado 3539 

de maneira iluminada, mas é muito claro quando ele diz que a deficiência é de uma 3540 

política para as artes deste Ministério. E a FUNARTE agora assume isso, isso é 3541 

importantíssimo. Não queremos criar nenhum, pelo contrário, mas é o sentido de 3542 

avançarmos mais. Então seria um pedido de urgência. 3543 
 3544 

O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE): 3545 

 3546 

Eu acho que esse diálogo entre a FUNARTE e a classe artística sempre aconteceu, 3547 

a gente tem isso há 30 anos, sempre teve. E essa reaproximação entre a FUNARTE 3548 

com a classe artística a gente está tentando buscar novamente essa aproximação. 3549 

Então eu vou levar isso para o Marcelo, que vocês também acham que é importante. 3550 

[Intervenção fora do microfone]  3551 

 3552 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3553 

 3554 

Só lembrando que o Presidente da FUNARTE, o atual Presidente Sérgio Mambert, 3555 

enquanto era secretário de diversidade participou da fundação do Fórum Nacional 3556 

de Dança, ele é sócio fundador do Fórum Nacional de Dança, é amigo da dança. 3557 

Então temos que levar em consideração, assim como toda a equipe do Ministério, 3558 

absolutamente qualificada. A gente quer, a gente está nessa transição. 3559 
 3560 

O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE): 3561 

 3562 

A idéia é a gente trazer. [Falas sobrepostas] Então está dado o recado, vou levar 3563 

isso para o Marcelo e a gente vai montar essa reunião. 3564 
 3565 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3566 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3567 

 3568 

Só dizer o seguinte o Marcelo é uma pessoa de teatro que está cuidando das artes 3569 

cênicas, mas ele diz o seguinte: coordeno três áreas. Ele foi à primeira pessoa que 3570 

eu vi assumir, de artes cênicas que não fica naquele negócio de controlar a dança.  3571 
 3572 

O Sr. Marcos Teixeira (FUNARTE): 3573 

 3574 

Aí eu vou brigar com você Dulce. Eu fui Diretor de artes cênicas, fui a primeira 3575 

pessoa de dança, eu era coordenador de dança e virei Diretor de artes cênicas.  3576 
 3577 

[Falas sobrepostas] 3578 

 3579 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 3580 

 3581 
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Só para a gente se organizar. Esse seminário nacional vai ser uma realização da 3582 

classe ou do Ministério? 3583 
 3584 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3585 

 3586 

Deixa-me colocar algumas questões. Falta alinhavar e dar um formato final para ele. 3587 

Mas o que vai acontecer. Em março do ano que vem nós temos a Conferência de 3588 

Cultura, dentro das etapas da Conferência existe uma instância que se chama pré-3589 

conferências setoriais. A gente utilizando desse momento, dessa etapa específica, 3590 

pré-conferência setorial, que faz parte da Conferência e que vai discutir os temas da 3591 

Conferência. A gente vai utilizar o mesmo espaço, a mesma oportunidade para não 3592 

fazer dois movimentos paralelos, porque sempre acusa o Governo, que ele faz um 3593 

monte de coisa e a gente é mobilizado muitas vezes em pouco espaço de tempo 3594 

para fazer algo que poderia ser concentrado. Então a gente vai concentrar nessa 3595 

instância as duas necessidades do Colegiado, além das necessidades da 3596 

Conferência. As necessidades de aprovação do Plano e a necessidade de 3597 

renovação do Colegiado. E a gente pensa que, pensa não, já está definido, a gente 3598 

tem a data até 15 de dezembro para definir esse Seminário. O que o Gustavo chama 3599 

que Seminário são as pré-conferências setoriais. Quem vai realizar? Quem está 3600 

tocando a Conferência, que é a SAI, a Secretaria de Articulação Institucional, lá 3601 

dentro do Ministério. Agora, particularmente nesse ponto o Conselho vai ajudar 3602 

muito, a Secretaria de Políticas Culturais também vai ajudar, a FUNARTE vai ajudar, 3603 

o Colegiado vai ajudar, o plenário do Conselho. E como vai ser essa ajuda? 3604 

Principalmente no caso do Colegiado e do Conselho, aprovando esse documentos, 3605 

cadernos de diretrizes e mobilizando. A gente vai ter que contar muito com vocês, 3606 

principalmente para mobilização dos Fóruns, para remobilização de alguns Fóruns 3607 

que foram desconstituídos, para que a gente possa ter uma conformação mais 3608 

próxima possível daquela que está na Lei. Talvez existe a possibilidade de alguns 3609 

estados não terem três representantes, a gente levanta essa hipótese, é possível 3610 

isso, só que a gente quer minimizar isso, na medida em que a gente conta com a 3611 

colaboração de vocês nessa mobilização. Fundamentalmente é isso, na aprovação 3612 

de alguns documentos e na mobilização que a gente vai ter que contar com vocês. E 3613 

nas etapas estaduais e depois regionais a gente vai convocá-los novamente para 3614 

estudar qual vai ser a forma, qual vai ser a estratégia que a gente vai adotar, porque 3615 

cada Colegiado vai ter uma estratégia diferenciada. A Marise tinha se inscrito. 3616 

  3617 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3618 

 3619 

O Plano Nacional de Cultura será tema do 11º Fórum Nacional de Dança que vai 3620 

ocorrer nos dia 15 a 17 de maio, em Recife, nós temos dois grandes temos como 3621 

ponto de pauta, que é o Plano Nacional de Dança e a Lei específica da dança, a 3622 

gente vai estar discutindo isso. O 12º Fórum está sendo, como foi o 8º no Rio 3623 

Grande do Sul, de grande mobilização nacional. A gente está com apoio do estado 3624 

de Pernambuco e da Prefeitura de Recife, e a gente está em uma mobilização 3625 

gigantesca para que a gente consiga levar a classe. Nós temos, a previsão de 3626 

realização de um novo fórum, no segundo semestre, que a gente pode fazer em 3627 

parceria. O 8º Fórum de Dança, lá em Porto Alegre em 2005 foi feito com uma 3628 

parceria e participação da FUNARTE, do Ministério e com aporte de recursos para 3629 

passagens, para a gente mobilizar. Tinham 300 pessoas de todo país na reunião lá. 3630 

Então a dança está mobilizada, então a gente pode participar nessa mobilização, 3631 
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uma grande mobilização para o segundo semestre, com recursos para as passagens 3632 

é óbvio. 3633 
 3634 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3635 

 3636 

No caso do Plano Nacional de Cultura, vocês vão fazer uma discussão no Fórum? 3637 

[Intervenção fora do microfone] Então não seria legal convocar o Coordenador do 3638 

Plano, o Maurício. 3639 
 3640 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3641 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3642 

 3643 

É o que a gente vai aqui fazer. [Falas sobrepostas] Inclusive a gente tinha pensado 3644 

se você pudesse para já estar em outro momento da Lei Rouanet, mas de qualquer 3645 

forma.  3646 
 3647 

[Falas sobrepostas] 3648 

 3649 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3650 

 3651 

A gente organiza o Fórum assim, do Rio Grande do Sul ao Recife a gente organiza o 3652 

Fórum virtual. 3653 
 3654 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3655 

 3656 

Mas de qualquer forma vocês vão conversar disso. É legal. Eu venho aqui no final 3657 

para fechar. Eu tenho uma reunião, 5 horas eu já estou aqui de novo. Agora o 3658 

Maurício está aqui coordenando o Plano, já podia avaliar com ele. E vocês já vão 3659 

discutir também o nosso? 3660 
 3661 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3662 

 3663 

Do setorial de dança? 3664 
 3665 

[Falas sobrepostas] 3666 
 3667 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 3668 

 3669 

Esse que já vai estar reformulado é interessante à gente ter para discutir. 3670 

 3671 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3672 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3673 

 3674 

A pauta nossa é exatamente. [Intervenção fora do microfone]  3675 

 3676 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3677 

A gente tem que ver como vai fazer, porque já está em cima, é na semana que vem. 3678 

Mas a gente avalia isso no final, a gente pensa nisso junto. 3679 
 3680 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3681 
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 3682 

A gente vai ter agora um momento para falar desses três pontos da Lei aqui? É 3683 

muito rapidinho. 3684 
 3685 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3686 

 3687 

Só um minutinho é que a Rosane tinha pedido a palavra. [Intervenção fora do 3688 

microfone] Marise, então fala, depois se ela lembrar a gente retoma. 3689 

 3690 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3691 

 3692 

Nos estudos que a gente fez e vários coletivos discutiram a Rouanet, claro que com 3693 

a possibilidade da ida do Ministro, foi tudo no mês da dança, podia o Ministério ter 3694 

dado uma folga porque a gente não consegue fazer tudo, não é? Mas é o seguinte: 3695 

o artigo 4º. Vocês estão com o PROFIC? Primeiro porque tinha duas leis na Internet, 3696 

ninguém sabia qual era a verdadeira. Artigo 4º, parágrafo único. O destaque é no 3697 

parágrafo único, mas eu vou ler o caput para vocês poderem compreender. O 3698 

PROFIC observará as diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de Incentivo 3699 

a Cultura, CNIC, órgão Colegiado do Ministério da Cultura, com composição paritária 3700 

entre Governo e Sociedade Civil, presidida pelo Ministro da Cultura e composta por, 3701 

pelo menos, um representante de cada um dos Comitês Gestores dos Fundos 3702 

Setoriais, todos escolhidos dentre os representantes da Sociedade Civil. Aí esses 3703 

Comitês Gestores que é o destaque. Parágrafo único, ficam criados no âmbito da 3704 

CNIC Comitês Gestores Setoriais com participação da Sociedade Civil, cuja 3705 

composição funcionamento e competência serão definidos em regulamentos. A 3706 

dúvida é, quem são os Comitês Gestores Setoriais? Esse é só um esclarecimento 3707 

em relação a quem são, se é um outro ente do Plano Nacional de Cultura, ou do 3708 

Sistema Nacional de Cultura. Quem são os Comitês Gestores Setoriais? O outro 3709 

ponto, já vou passar todos rapidinho. Artigo 8º, inciso 1º. Ficam criadas no Fundo 3710 

Nacional de Cultura as seguintes categorias e programação específicas 3711 

denominadas. Inciso 1º, Fundo Setorial das artes para apoiar, dentre outras, o 3712 

teatro, o circo, a dança, as artes visuais e a música. Os outros Fundos são, no 3713 

segundo, o Fundo Setorial de Cidadania, Identidade e Diversidade cultural, o terceiro 3714 

Fundo Setorial de Memória e Patrimônio Cultural, quarto é o Fundo Setorial do Livro 3715 

e Leitura, o quinto é o Fundo Global de equalização. Parágrafo único, o Fundo 3716 

Setorial do áudio visual. Então são seis Fundos. Áudio visual, Fundo global de 3717 

equalização, livro e leitura, memória e patrimônio, e o fundão, o famoso apelido 3718 

carinhoso para o fundão. Então a proposta dos coletivos de dança regionais é 3719 

separação do Fundo, teatro, dança e circo. E o outro para música e artes visuais, 3720 

dentre outras. Deixa o dentre outras para outra área e não para nós. 3721 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3722 

 3723 

Mas um inciso para cada, não é? 3724 
 3725 

[Falas sobrepostas] 3726 

 3727 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3728 

 3729 

Porque a gente está a 5 anos discutindo e nos colocam no fundão com dentre 3730 

outras, que a gente é sempre a franja de alguém. [Intervenção fora do microfone] E 3731 
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por último o artigo 30, parágrafo único. Que é no capítulo da apresentação e análise 3732 

de projetos, os projetos culturais previstos nessa Lei serão apresentados, analisados 3733 

e aprovados pelo Minc. Ele vai passar pela análise de mérito da CNIC, mas a 3734 

definição de execução será do Minc, mas isso aí tudo bem, é uma polêmica 3735 

nacional, mas ainda vai ser discutido. Mas o parágrafo único, que é o nosso ponto 3736 

aqui. O cumprimento do disposto nesse artigo o Ministério da Cultura poderá 3737 

contratar peritos e instituições especializadas para a elaboração de pareceres 3738 

técnicos que subsidiem a análise dos projetos. Então assim, esses peritos poderão 3739 

ser consultados especialistas para a elaboração do parecer técnico na análise dos 3740 

projetos. Esses especialistas, quem são? Porque hoje a gente está com uma política 3741 

estruturada, o Plano Nacional vai fixar diretrizes e etc. Mas a gente não sabe que em 3742 

termos de executivo a gente sempre tem que deixar algo garantido, amarrado para 3743 

não ficar com o cheque em branco em mãos erradas. Então contratar especialistas, 3744 

quem são eles? Dentre o comitê gestor, a CNIC, o Colegiado, a gente já tem muitas 3745 

instâncias de cada área para estar chamando um especialista, um terceiro na 3746 

situação. Então são esses esclarecimentos primeiro. 3747 
 3748 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3749 

 3750 

Vamos lá, a questão do artigo 4 é o seguinte: a CNIC já existe, já é a instância de 3751 

efetivação da política. O que a gente está avaliando dentro do Ministério é a 3752 

possibilidade de cruzar os espaços de participação já existentes. Então, a bola na 3753 

verdade agora está mais com a Sociedade Civil do que com o Governo. Agora é a 3754 

hora de vocês sentarem e elaborarem. Vocês podem propor, por exemplo, que os 3755 

Colegiados setoriais sejam as comissões setoriais, vocês podem propor isso.  3756 

 3757 

 A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3758 

 3759 

Esse Comitê Gestor de Fundo pode ser o Colegiado Setorial? 3760 

 3761 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3762 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3763 

 3764 

A dúvida nossa era essa. 3765 
 3766 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3767 

 3768 

Com relação ao Fundo, acho legítimo o que vocês estão colocando de tirar o dentre 3769 

outros. A importância é vocês formalizarem isso para a Casa Civil.  3770 
 3771 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3772 

 3773 

E separar um por um. 3774 
 3775 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 3776 

 3777 

Fundo Setorial de Dança, Fundo Setorial de Circo, Fundo Setorial. E não colocar 3778 

Fundo Setorial de... 3779 
 3780 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3781 
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 3782 

O que pode ser é Fundo Setorial das Artes e os Sub Fundos. [Intervenção fora do 3783 

microfone] Vocês podem colocar que inclusive de acordo com o Plano Nacional de 3784 

Cultura. O outro é o 30. A questão do 30, é o seguinte: quem são esses analistas? 3785 

São os pareceristas que já existem e o Ministério já convoca. Os pareceristas são 3786 

pessoas do Governo, às vezes do próprio Ministério e às vezes são contratados. O 3787 

que a gente quer fazer é dar um novo formato para eles e a gente está usando como 3788 

modelo o caso da Ciência e Tecnologia, que tem os pareceristas Ad hoc. No caso do 3789 

Ciência e Tecnologia eles não são, eles não recebem, mas na verdade essa 3790 

institucionalidade que a Ciência e Tecnologia tem a gente não tem ainda. A gente 3791 

pode vir a ter. Então o beneficiário do sistema, o professor que se beneficia do 3792 

sistema tem que dar parecer. Só que isso é uma longa trajetória. Como modelo 3793 

transitório à gente está fazendo, vai fazer um edital de seleção pública. [Intervenção 3794 

fora do microfone] Agora, se vocês quiserem a gente pode retomar alguma 3795 

discussão, acho que o mais importante é vocês formalizarem. Aí no fim do dia a 3796 

gente pode bater um papo de novo para fechar.  3797 
 3798 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3799 

 3800 

Então, através de concurso então esse parecerista, através de edital de concurso 3801 

para ter uma nominata que serão. Porque é nesse sentido de garantir, a gente pode 3802 

colocar a sugestão através de editais públicos?  3803 
 3804 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3805 

 3806 

A gente interrompe então aqui, e volta. 3807 
 3808 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3809 

 3810 

Eu lembrei, na nova composição do Colegiado, por exemplo, esses estados que 3811 

compuseram esse Colegiado agora estão garantidos nessas vagas? 3812 

 3813 

O Sr. Gustavo Vidigal (Coordenador Geral do CNPC): 3814 

 3815 

Não, a região sul está mais tranqüila, mas e o nordeste? 3816 
 3817 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3818 

 3819 

Sim, mas veja bem, então serão 15 no Brasil? [Intervenção fora do microfone] Três 3820 

por macro região.  3821 
 3822 

[Falas sobrepostas] 3823 

3824 
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Tarde 3825 

 3826 

 3827 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3828 

 3829 

Vamos iniciar os nossos trabalhos. O Gustavo, como já tinha informado, teve que ir 3830 

até o Ministério, assim que possível retorna, provavelmente no final da tarde, me 3831 

passou um pouco o que foi a reunião de manhã, a discussão. Parece que ficou 3832 

pendente uma ação para ser discutida, é isso? [Intervenção fora do microfone] 3833 

Vamos colocar lá no quadro. Como ficou definido? Já tem uma proposta de redação 3834 

para o item? 3835 
 3836 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 3837 

 3838 

A discussão era em torno do processo de contratação de professores licenciados, 3839 

toda essa discussão e nós mantemos a redação que estava, original. E como eu 3840 

fiquei de trazer, o consenso do que houve na música, que é o da linha 28, que está 3841 

lá. Promover um amplo processo de capacitação e formação de educadores de 3842 

dança, visando o aumento do número de professores licenciados ou especialistas 3843 

nas escolas, até atingir a meta de 100% dos docentes da disciplina em 10 anos. 3844 

Esse traduz aquela discussão, porém eu tomei a liberdade de manter o texto 3845 

anterior. Promover a contratação de docentes com graduação e licenciatura plena na 3846 

área da dança, para ministrar disciplinas específicas e/ou desenvolver projetos 3847 

específicos nas escolas públicas e privadas. Eu mantive a ação como estava porque 3848 

quando a gente falou da outra proposta a discussão que vocês estavam levantado 3849 

corria em uma outra direção, que eu acho que vale a pena ressaltar. Como está 3850 

escrito não traduz mais ou menos o que estava sendo falado pela Cláudia, não 3851 

necessariamente na carência da formação ou de quadro especializado no estado, 3852 

porque eu lembro que a Marise falou da situação do Rio Grande do Sul, a Lúcia está 3853 

em Fórum privilegiado. [Intervenção fora do microfone] Eu ia até chegar lá. Mas, 3854 

quando na proposta original fala de promover a contratação de docentes, não 3855 

desdiz, promover o amplo processo de capacitação, uma coisa nega a outra. E o 3856 

segundo trecho, desenvolver projetos específicos nas escolas públicas e privadas. 3857 

Eu acho que tem nesse trecho da ação, é meio que emprenhada de outras 3858 

possibilidades, que não somente o ensino formal, mas que o espaço da escola com 3859 

mediador de saberes especiais, com licenciados ou não, isso é uma questão que 3860 

valeria a pena ser levantada para finalizar a discussão do espaço, não é nem do 3861 

espaço de formação na dança, mas do espaço da dança como instrumento de 3862 

formação, que é um pouco mais amplo do que formação em dança. E se você 3863 

imaginar que hoje em dia a gente vê a dança sendo utilizada em vários processos de 3864 

ressocialização, de reintegração, inclusive de idosos na sociedade. A ação de 3865 

apropriação da dança enquanto linguagem de transformação social, então 3866 

ultrapassa um pouco a questão da formação em dança, e eu acho que no segundo 3867 

trecho dessa ação, poderia ser reencaminhada para ampliar o poder da dança na 3868 

formação da sociedade também. E também a escola como instrumento e espaço de 3869 

apropriação desses saberes. Por isso que eu preferi não substituir e trazer a 3870 

discussão de volta. 3871 
 3872 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3873 

 3874 
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Vamos abrir as inscrições. A Marise se inscreveu, a Dulce. Mais alguém?  3875 
 3876 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3877 

 3878 

Eu acho que a gente pode ou separar as ações, porque docentes com graduação e 3879 

licenciatura plena na área de dança é para ministrar disciplinas, isso sim não colide 3880 

nem com o anterior. Mas, promover a contratação de profissionais de dança para 3881 

desenvolver projetos específicos, porque o nosso nó crítico, é profissionais de outras 3882 

áreas estão desenvolvendo projetos específicos na área de dança. Então, não 3883 

licenciados, os projetos específicos que são extracurriculares ou de turno inverso, 3884 

não sei como se chama. Então esses profissionais que não são de dança, não 3885 

precisam ser licenciados, tem que ser profissionais de dança e não de educação 3886 

física. [Intervenção fora do microfone] Separar e manter projetos específicos com 3887 

profissionais de dança. Licenciados ou não. 3888 

 3889 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 3890 

 3891 

A Dulce e a Rosane. 3892 
 3893 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3894 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3895 

 3896 

Uma coisa que eu estou preocupada. Eu concordo com o que a Marise colocou, mas 3897 

teria também uma outra coisa que é o número enorme de cursos de graduação, que 3898 

foram criados nesse momento, com o projeto do Reúne, que eu acho que precisaria 3899 

de um apoio a essas Universidades para esses cursos ampliarem, para eles se 3900 

manterem e ampliar sua atuação, porque aí seria uma outra ação que a gente teria 3901 

que ter e isso que você colocou, que seria a dança como tecnologia de gestão 3902 

social, que é fundamental para o desenvolvimento, e já se trabalha tanto como 3903 

dança, como tecnologia educacional, especialistas que desenvolvam a dança como 3904 

tecnologia educacional, como a dança de tecnologia de gestão social, porque é esse 3905 

papel de organização da sociedade, de inclusão, de sedução para disputar, como diz 3906 

o Ministro Tarso Genro, disputar o aviãozinho do tráfico de drogas, para a criança e 3907 

o adolescente a dança servir como esse elemento de sedução, como tecnologia de 3908 

gestão social. Acho que são duas ações que a gente precisa. 3909 
 3910 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3911 

 3912 

Nesse sentido mesmo que a Marise estava falando, a contratação de profissionais 3913 

e/ou docentes, não seria interessante excluir a questão do docente. Então seria 3914 

profissionais e/ou docentes. [Intervenção fora do microfone] Ali é capacitação. 3915 

 3916 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 3917 

 3918 

Então vamos por partes. É ponto pacífico desmembrar a ação em duas? 3919 

[Intervenção fora do microfone] Então, promover a contratação de docentes com 3920 

graduação.  3921 

 3922 

 [Falas sobrepostas]  3923 

 3924 
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A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3925 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3926 

 3927 

Pode haver cursos de curta duração. 3928 
 3929 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3930 

 3931 

Era da lei anterior, inclusive. 3932 

 3933 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3934 

 3935 

Graduação e licenciatura, não é só com licenciatura? 3936 
 3937 

[Falas sobrepostas] 3938 

 3939 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3940 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3941 

 3942 

Mas por exemplo, o bacharel pode desenvolver projetos específicos em escolas 3943 

públicas. 3944 
 3945 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3946 

 3947 

Eu sou bacharel em ciências jurídicas e também posso desenvolver projetos da área 3948 

de dança em escolas, projetos especiais, não de licenciados. 3949 
 3950 

A Sra. Ângela Maria Gonçalves Ferreira (Região Sudeste): 3951 

 3952 

Mas ali está, a contratação de docentes com graduação e licenciatura na área de 3953 

dança, então você não é graduada na área de dança. 3954 
 3955 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3956 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3957 

 3958 

Eu tiraria aquele licenciatura dali. Em cursos de dança, com graduação em cursos 3959 

na área de dança para ministrar disciplinas específicas. 3960 
 3961 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3962 

 3963 

Para o ensino formal ele tem que ser licenciado. [Intervenção fora do microfone] Aí 3964 

sim, entra o eu no de baixo. 3965 
 3966 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 3967 

da Cadeia Produtiva por Formação): 3968 

 3969 

Promover a contratação de especialistas e graduados em dança para desenvolver 3970 

projetos específicos nas escolas. 3971 
 3972 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 3973 

 3974 
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No caso o primeiro já está claro? Promover a contratação de docentes com 3975 

graduação e licenciatura na área de dança para ministrar a disciplina específica. 3976 
 3977 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3978 

 3979 

Porque tem licenciados em outras áreas que ministram essa disciplina. 3980 
 3981 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3982 

 3983 

Só um pouquinho. A disciplina específica, porque a maioria dos currículos estaduais 3984 

não prevêem a disciplina dança. A disciplina é arte, não é dança, nem teatro e nem 3985 

música. [Intervenção fora do microfone] Exatamente. O que hoje é vigente, ou seja, 3986 

o que está na Lei com vigência a disciplina é de arte, aí as especificidades na 3987 

verdade entram com barra, mas na escola não tem a disciplina de dança. 3988 
 3989 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 3990 

 3991 

A disciplina arte/ dança, então. Porque a disciplina arte já está na Lei. 3992 

 3993 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 3994 

 3995 

Pois é, eu fico um pouco incomodada com essa questão aqui. Não consigo 3996 

entender, queria um esclarecimento. Para você ministrar a disciplina dança você 3997 

precisa, isso já é uma determinação do MEC, você precisa da graduação. Não é 3998 

uma coisa redundante a gente colocar? Que para você dar aula você precisa ter 3999 

graduação. Só esse esclarecimento. 4000 
 4001 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4002 

 4003 

Não é redundante porque a gente tem muitos profissionais de educação física dando 4004 

dança na escola. Então o que a gente está querendo é mostrar a especificidade do 4005 

nosso conhecimento e da formação dela para a atuação. 4006 
 4007 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 4008 

 4009 

Mas essa articulação teria que estar. Porque, veja bem, tudo bem, eu acho que 4010 

estou raciocinando, porque nos PCNs tem o educador de educação física que pode 4011 

também dar dança. 4012 
 4013 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4014 

 4015 

No PNC não tem isso, lá a dança é como um todo. [Falas sobrepostas] O PCN de 4016 

educação física coloca a dança como atividade relacionada como se fosse no 4017 

conteúdo, mas não é subdivisão. 4018 
 4019 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4020 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4021 

 4022 

Em um curso de graduação ele coloca um professor de filosofia. 4023 
 4024 
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A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 4025 

 4026 

Isso que acontece, o professor de educação física tem essa incumbência na maioria 4027 

das escolas. 4028 
 4029 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4030 

 4031 

Isso que a gente quer deixar a limpo. 4032 
 4033 

[Falas sobrepostas] 4034 

 4035 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4036 

 4037 

Posso sugerir? Promover a contratação de profissionais de dança para desenvolver 4038 

projetos específicos nas escolas públicas e privadas.  4039 

 4040 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4041 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4042 

 4043 

Alguma coisa que dissesse utilizando a dança como tecnologia de gestão social e lá 4044 

em cima utilizando a dança como tecnologia educacional. [Falas sobrepostas] A 4045 

dança como tecnologia educacional, eu estou dizendo em cima. Promover a 4046 

contratação de licenciados em dança para ministrar dança como tecnologia 4047 

educacional. Não, não, isso é outra coisa. É em baixo mesmo. Utilizando a dança 4048 

como tecnologia de gestão social. 4049 
 4050 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4051 

 4052 

Ao invés de escolas, por que não colocar instituições públicas, privadas e ONGs, 4053 

porque tem vários outros âmbitos que a gente tem.  4054 
 4055 

[Falas sobrepostas]  4056 

 4057 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4058 

 4059 
Educacionais e culturais, eu acho que aí sim. [Intervenção fora do microfone] Mas 4060 

em instituições educacionais e culturais? 4061 
 4062 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4063 

 4064 

Eu acho que colocando instituições ampliou muito, é mais adequado, porque quando 4065 

eu vejo isso eu vejo desde o presídio até a escola, agora quando se vê em 4066 

instituições públicas e privadas abarca um universo maior. Eu acho que esse é o 4067 

objetivo. Porque ali em cima ficou o foco só na escola e aí você envolve a escola e 4068 

abrange para a sociedade de um modo geral. [Falas sobrepostas] Se for o caso 4069 

especifica em instituições e organizações, é isso? 4070 
 4071 

A Sra. Ângela Maria Gonçalves Ferreira (Região Sudeste): 4072 

 4073 

Porque a ONG não é pública nem privada. 4074 
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[Falas sobrepostas] 4075 
 4076 

O Sr. Hélio Neto (Assessor): 4077 

 4078 

Eu acho que instituição é gênero. Instituições privadas abarca empresas, ONG. Não 4079 

precisa colocar organizações e instituições. 4080 
 4081 

A Sra. Marta César (Região Sul): 4082 

 4083 

A diretriz fala mais do ensino formal, porque fala de garantir o acesso do ensino 4084 

fundamental até o ensino superior. 4085 
 4086 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4087 

 4088 

O eixo até que está correto. 4089 
 4090 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4091 

 4092 

Não é só a formação em dança, é um eixo específico, uma diretriz específica para 4093 

aquela ação. 4094 
 4095 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 4096 

 4097 

Podia colocar também com linguagem artística em instituições públicas ou privadas 4098 

e do ensino fundamental até o ensino superior. 4099 
 4100 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4101 

 4102 

Mas eu acho que podia fazer outra diretriz. [Intervenção fora do microfone] Não é o 4103 

ensino da dança, é mais do que isso. 4104 
 4105 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4106 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4107 

 4108 

Não é só o acesso também. 4109 
 4110 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4111 

 4112 

De novo eu vou sugerir uma rápida reflexão em relação ao que aconteceu nesses 4113 

últimos três dias aqui. Nós estivemos discutindo o Plano Nacional de Música, 4114 

segunda-feira, ontem foi o Plano Nacional de Circo e hoje o de Dança. Existem 4115 

muitas interfaces, é claro. Mas o da dança, eu acho que é o mais tímido dos três, até 4116 

então, e é uma timidez não no sentido de falta de proposição, mas de limitação da 4117 

própria ação da dança. Quando a gente olha pelas diretrizes fica mais claro até do 4118 

que pelas ações. No eixo universalizar o acesso dos brasileiros a fruição e produção 4119 

cultural, a maioria das ações e diretrizes são para formação de profissionais de 4120 

dança, quer dizer, meio que se restringiu a formação. Percebem? Nas diretrizes, se 4121 

você olhar, garantia de acesso ao ensino da dança, ampliação da oferta nas 4122 

instâncias públicas e privadas para a formação do profissional. Integração do MEC e 4123 

do Minc e depois promoção de integração entre as instituições educacionais e 4124 
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culturais. Então, na questão do acesso, inclusive a fruição onde deveríamos estar 4125 

discutindo o consumo, acesso do público, criação de centros de difusão de dança, 4126 

criação e ampliação do número de grupos, ou seja, o universo que está ali aplicado 4127 

ao eixo foi tratado em um foco restrito para ensino, restrito da formação. E de 4128 

repente essa ação que veio está no eixo correto, é fruição e acesso, mas já 4129 

ampliando para fora do ensino. Então, eu acho que essa reflexão cabe também nos 4130 

demais eixos, pela manhã eu chamei atenção em relação à divisão desses 5 eixos, 4131 

que também podem se libertar deles, mas ao mesmo tempo, mesmo dentro dessa 4132 

divisão direta, ainda tem um espaço de ampliação de diretrizes, ações e objetivos 4133 

para a própria dança. Então cabe uma reflexão sobre isso, a gente sabe que esse 4134 

processo de formulação do Plano está apenas começando, temos até dezembro 4135 

para trabalhar com várias camadas, mas alertaria que a primeira camada que é a 4136 

base que o Colegiado está dando para a população discutir está uma camada 4137 

tímida, não tímida no que está, mas no que não está. 4138 
 4139 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 4140 

 4141 

Podia ser proposto. 4142 

  4143 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4144 

 4145 

Eu só queria saber como chegamos a esse ponto de partida? Porque estamos, na 4146 

verdade. Quem fez esse resumo? Isso que eu estou dizendo. Nos nós críticos, 4147 

propostas, a gente tinha tanta coisa e foi resumido, não sei se foi tarefa da 4148 

FUNARTE ou se foi do MINC. No resumo, porque aqui na pressa, a gente tem 4149 

pressa, e daqui a pouco começam os vôos e a gente tem que ir embora. Na 4150 

verdade, aquele material que nós temos, que a gente recebia, tinha os relatórios 4151 

salvos, eu acho que a gente deve ter alguma coisa, mas o MINC e a FUNARTE tem 4152 

que recuperar isso também. Porque ao reduzir a termo, reduziram com isso, então 4153 

na verdade a gente está achando que está fazendo um bom trabalho aqui e 4154 

realmente isso é muito sério. A gente tinha lá, a questão de manutenção de 4155 

companhias, criação. A gente tinha milhares de outras coisas, então quem reduziu 4156 

isso a termo? Quem fez essa proposta aqui? 4157 
 4158 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4159 

 4160 

Ao invés de tentar ver quem reduziu vamos tentar ver o que a gente pode recuperar. 4161 
 4162 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4163 

 4164 

A gente tem que pegar aquele material, fazer uma outra rodada no próximo. 4165 

 4166 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4167 

 4168 

Perfeito, mas enquanto a gente não faz isso eu acho que a gente poderia, acho que 4169 

foi muito pertinente o que o Pedro colocou, e já colher, já colocar e aproveitar. 4170 
 4171 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4172 

 4173 



86/168 

Exatamente nessa mesma linha que vocês falaram, quando a gente falou da 4174 

questão que estava universal eu falei que vejam também a questão das fruições está 4175 

quase inexistente, e a gente acabou passando batido por isso. E tem um aspecto 4176 

que eu já tinha marcado que ficou porque estava em outro, que é exatamente o que 4177 

a gente tinha colocado nas diretrizes. Destinação de espaços públicos para pesquisa 4178 

e criação em dança, que está em uma das nossas diretrizes, e aqui também poderia 4179 

estar exatamente correlacionado. 4180 
 4181 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4182 

 4183 

Agora quem está inscrito é o Rui. Só posso fazer uma sugestão de 4184 

encaminhamento? Eu acho que parece que é consenso na fala de vocês de 4185 

promoves algumas inclusões, já houve essa metodologia utilizada no período da 4186 

manhã, de revisão e inclusões e eu consulto o plenário se vocês concordam agora 4187 

para reabrir uma nova rodada de inclusões, e a gente ouve um pouco mais vocês, os 4188 

inscritos, de que forma a gente faz isso. Eu sugiro que a gente passe eixo por eixo e 4189 

dentro dos eixos tente detectar alguma deficiência, caso ela ocorra. E se for o caso, 4190 

tentar fazer esse tipo de inclusão, só tomando o cuidado para que todas as ações 4191 

que já foram aprovadas continuem aprovadas e não alteradas. Caso haja algum tipo 4192 

de controvérsia ou conflito interno, aí a gente tenta resolver caso por caso. Esse é 4193 

um encaminhamento que eu faço, e consulto vocês e nas falas vocês podem, 4194 

inclusive manifestar sobre isso, e já colocar alguns pontos para inclusão, que a 4195 

gente já pode ir anotando 4196 
 4197 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 4198 

 4199 

A fala do Marcelo contempla o que eu queria dizer, e ao mesmo tempo eu vejo que 4200 

tem no fim de semana um bom momento para estar discutindo essas questões, 4201 

trazendo todo histórico que já foi discutido em cima das Câmaras, o final de semana 4202 

que eu digo é lá no Fórum, que tem uma pauta específica para isso. Então eu não 4203 

sei como, é bem verdade que aqui a gente pode voltar atrás e ver algumas coisas, 4204 

mas acho que merece um pouco mais de cuidado e atenção, que lá no Fórum eu 4205 

acredito que vai ser mais, vai ter uma concentração maior para isso. O tempo aqui 4206 

interfere. 4207 
 4208 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 4209 

 4210 

Eu concordo com o Rui, e eu sugiro que a gente faça o cruzamento dessas 4211 

informações, do material que a gente tem com essas informações durante a 4212 

realização do Fórum e depois a gente encaminha isso. 4213 
 4214 

[Falas sobrepostas] 4215 

 4216 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4217 

 4218 

Só deixa-me colocar uma questão para vocês, porque a gente tem um problema. A 4219 

sugestão do Rui é bom, enfim, só que a gente tem um problema de aprovação desse 4220 

material, se vocês forem discutir, elaborar e depois nos enviar, a gente teria que 4221 

reenviar para vocês todos, para todos vocês analisarem, mandarem suas 4222 

contribuições, aí a gente manda de novo para quem propôs alteração ver se 4223 
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concorda ou não. Então, dificulta um pouco o processo, e a gente tem outros, mais 4224 

outros quatro Planos para tocar. Eu sugeriria que a gente tentasse fazer um esforço 4225 

máximo, em hoje tentar esgotar o mais próximo do ideal possível, tentar esgotar 4226 

todas as possibilidades aqui no plenário. Caso fique uma ou outra questão, aí a 4227 

gente pode pensar pontualmente cada uma delas, mas tentar forçar para aprovar 4228 

tudo aqui hoje. 4229 
 4230 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4231 

 4232 

Eu queria fazer uma proposta de encaminhamento. Por conta dessa dificuldade toda 4233 

que realmente é real, eu queria fazer a seguinte sugestão: levando tudo isso em 4234 

consideração a gente avança em tudo que a gente puder avançar e o Fórum se 4235 

compromete a após a reunião do Fórum passar para todo este Colegiado as 4236 

alterações e sugestões, o Fórum fazer esse papel e depois com a concordância 4237 

deste Colegiado mandar uma final para vocês, porque a gente faz esse meio de 4238 

campo. 4239 
 4240 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4241 

 4242 

Pode ser, só que a gente só fica com um probleminha de prazo, vocês dariam, mais 4243 

ou menos, qual seria? Das questões pendentes, vamos supor, qual seria mais ou 4244 

menos o prazo? 4245 
 4246 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4247 

 4248 

Aí eu vou pedir licença, porque o prazo a gente não está dando, está estabelecendo, 4249 

vamos ser racionais. É intenção nossa é iniciar o processo de consulta pública a 4250 

partir de julho, com isso já. [Falas sobrepostas] Ontem no setorial de circo a situação 4251 

se dá de uma forma semelhante para outras produções, não nas diretrizes e ações, 4252 

mas assim, o texto sobre o histórico do circo eles em 15 dias nos mandarão juma 4253 

versão final, a partir daí a gente tem que editar, diagramar, publicar e distribuir, são 4254 

processos que não são rápidos também. Então a gente está trabalhando com limite 4255 

extremo do dia 5 de junho, mais ou menos, ou seja, daqui a 15 dias. 4256 
 4257 

[Falas sobrepostas] 4258 
 4259 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4260 

Deixa eu só fazer uma colocação. Eu não sei se o Gustavo pediu a indicação de um 4261 

relator para o Plano. [Intervenção fora do microfone] Então já facilita bastante. Eu 4262 

vou sugerir mais um plus aí nessa questão do Fórum, que eu achei ótimo, acho que 4263 

a gente pode adotar, só que eu acho interessante que o Fórum mande para a 4264 

relatora e ela envie para a gente. É só uma questão de formalidade, pode ser 4265 

burocrático, mas é para a gente manter. [Intervenção fora do microfone] A gente só 4266 

vai acatar. Se ela mandar alguma coisa da cabeça dela que não foi discutido vocês 4267 

briguem com ela. 4268 
 4269 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4270 

 4271 

A gente lembra Joana D'Arc não se preocupa não. 4272 
 4273 
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A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4274 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4275 

 4276 

Eu agora estou com a palavra, não é? Eu queria entender esse cronograma que 4277 

você falou. Isso que está aqui, a idéia é publicar isso para a consulta pública, vai ser 4278 

feita a consulta com esse material, até quando? Só para saber o cronograma. 4279 
 4280 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4281 

 4282 

Até dezembro na Conferência. 4283 
 4284 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4285 

 4286 

Eu peço até desculpa por não ter, a gente não pode ainda expor claramente tudo 4287 

isso, porque ainda será submetido ao Conselho, que é quem delibera. Mas a 4288 

proposição que nós temos é que o período de julho a outubro seja esse período de 4289 

reformulação, que a consulta pública é para avaliar o que está posto e proposição de 4290 

novas propostas, de ações, diretrizes e tal. O que nós entendemos que o processo 4291 

se dará simultâneo em duas vertentes. A vertente da elaboração do Plano Nacional 4292 

Setorial, de cada um dos setores, e a renovação do Colegiado. Então, de uma certa 4293 

forma o que a gente tem iniciado aqui será concluído aqui com os novos atores do 4294 

Colegiado. E nesse processo o que nós entendemos? Estamos fazendo a primeira 4295 

base, que é esse documento, e que a gente entende na primeira capa você tem 4296 

diretrizes e ações, o histórico do setor no país, diagnose de potencial e dados do 4297 

setor. A gente entende que esses são os cinco elementos fundamentais para você 4298 

estabelecer uma política pública. Conhecer a história daquele segmento, saber o 4299 

que ele pode e o que ele precisa, ter dados concretos, porque inclusive entra como 4300 

ação e diretriz para você poder formular alguma proposta, e a gente observa que 4301 

cada um desses itens é repleto de buracos. Quando a gente vai estudar um pouco 4302 

sobre a dança no país, provavelmente, 90% do que está posto aconteceu entre Rio 4303 

e São Paulo e o restante do Brasil é um grande silêncio, na história oficial de um 4304 

certo modo, não só na dança, aliás Salvador entra um pouco nisso, porque como foi 4305 

a primeira capital, acaba entrando na história, mas a própria formulação da história 4306 

no nosso país permite isso. Você faz uma relação metonímica da capital, representa 4307 

o todo, então o teatro brasileiro é o teatro que aconteceu no Rio de Janeiro até os 4308 

anos 60. A dança no Brasil, provavelmente vai ser alguma coisa que aconteceu ali, e 4309 

a carência de informações da história geral da dança, como do teatro, do circo, como 4310 

da música, de um modo geral, o potencial, aqui mesmo a gente ouviu e nós não 4311 

sabemos o quanto a gente significa em termos econômicos, em termos numéricos, 4312 

em termos de postos de trabalho, em termos de espaço de fruição. Também a gente 4313 

não tem, a gente sabe os problemas que nós enfrentamos, mas não temos 4314 

exatamente clareza de quais mecanismos de superação desses problemas, mesmo 4315 

do que está fora do poder público, dentro do poder público é até mais claro a 4316 

exigência que a gente tem visto, de você ter um departamento próprio, ou uma 4317 

coordenação própria, isso já é uma superação desse ponto crítico. A presença no 4318 

Conselho já é uma superação de um ponto crítico. Mas também é um ponto crítico a 4319 

falta de diálogo vertical do setor, das várias linguagens internas da dança, que 4320 

raramente dialogam enquanto categoria ou enquanto corporação, até o Rui, no 4321 

almoço, estava falando que o pessoal da dança popular preferiu estar no Colegiado 4322 

de cultura popular do que no Colegiado da dança. São reflexos de pontos críticos 4323 
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desse setor. Ou a concentração de pesquisas em uma determinada área e pouca 4324 

pesquisa em outra área, seja ela geográfica ou área de conhecimento. Também 4325 

esse quadro vai gerar proposições de formulação de políticas públicas e incentivo de 4326 

ações da iniciativa privada. E finalmente, dados concretos, como foi colocado aqui 4327 

para medir o impacto da dança na sociedade, na economia, no cotidiano, na 4328 

educação, que vai para um sistema de informação, aí é aonde a gente quer chegar 4329 

nisso. Então o documento nasce primeiro com cinco grandes aspectos necessários 4330 

para a formulação de uma política. Você ter caminhos a trilhar, são as diretrizes, 4331 

ações de como percorrer esse caminho, base histórica, base crítica e dados e 4332 

informação. Esse seria o quadro geral de onde a gente quer chegar. Para constituir 4333 

isso a gente imaginou que a primeira instância seria o Colegiado, paralelo ao 4334 

Colegiado os Órgãos Públicos Federais, responsáveis por essa linguagem, também 4335 

fazer um dever de casa, então a FUNARTE, Secretaria de Políticas Culturais, 4336 

IPHAN, os órgãos que, seja através da memória, seja através de política direta, seja 4337 

através de políticas públicas, ele tem que responder ao setor, também fazer uma 4338 

espécie de proposição. O processo atrelado à Conferência, para que a gente possa 4339 

ter uma base social nessa consulta, também dialoga com os textos base da 4340 

Conferência, que vem discutindo a questão da territorialidade da cultura e o papel 4341 

das cidades, que vem discutindo a sistematização do eixo público na gestão da 4342 

cultura como sistema, os planos, o sistema de informação, financiamento, a questão 4343 

da economia para o desenvolvimento e a economia como desenvolvimento 4344 

sustentável, que são dois diálogos, não é um só, serão temas da Conferência. Então 4345 

a gente entende que a soma dessas contribuições constituirá um documento de 4346 

consulta e aí a gente quer estar com isso pronto até o início de julho. E a partir daí 4347 

estimular que nas Conferências municipais e estaduais haja um encontro de cada 4348 

setor, então o pessoal de dança de Fortaleza, o pessoal de dança de Salvador, que 4349 

esteja na Conferência municipal, fazer um GT de produção de conteúdo e não 4350 

somente nesse viés federativo, municipal, estadual e nacional, mas também no 4351 

movimento direto do setor, que a Conferência prevê a realização de pré-4352 

conferências setoriais, e é nessas pré-conferências setoriais, que até o Vidigal falou 4353 

aqui para a gente fazer um encontro nacional, seria a Pré Conferência setorial de 4354 

dança, de teatro, onde a gente está tendo formulação e organização no Colegiado, e 4355 

para chegar a Pré Conferência setorial, a gente estimular a organização de 4356 

conferências livres dos setores, ou seja, no meu grupo de dança a gente pode se 4357 

reunir, pegar esse material, baixar da Internet, ler o documento e formular propostas, 4358 

indicar representantes para o Fórum estadual, que vai montar a delegação para a 4359 

Pré Conferência setorial e encaminhar conteúdos e nomes para o crivo público. 4360 

Cada estado, que a gente está propondo, é que cada estado pegue o material que 4361 

foi produzido no seu estado, sintetize um documento único e leve para a Pré 4362 

Conferência, onde encontrará os outros estados e regionalmente, quer dizer, a gente 4363 

não vai juntar Ceará, Pernambuco, Paraíba e somar, não. A partir da contribuição de 4364 

cada estado constituir uma base regional de contribuição para ter uma renovação do 4365 

Colegiado e a proposição setorial para o Plano Nacional. Feito isso, a Secretaria de 4366 

Políticas Culturais, que responde por esse processo junto ao Ministério, fará a 4367 

sistematização final do documento e submeterá ao novo Colegiado a aprovação 4368 

final. Percebem? A gente pretende em que março de 2010, na Conferência Nacional, 4369 

a etapa nacional a gente já possa entregar aos gestores públicos os documentos 4370 

setoriais, porque aí a gente vai ter um amplo Fórum Nacional, com representantes 4371 

de vários municípios, de todos os estados, todas as regiões e todos os gestores 4372 

presentes podem levar esses documentos para subsidiar a elaboração do PPA, que 4373 
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sairá em 2011, a elaboração de políticas municipais e estaduais, as entidades 4374 

também pode partir desse documento para puxar reflexão, para elaborar seus 4375 

planos estratégicos, o sonho é grande. Então nesse ritmo, a gente pode estar meio 4376 

acelerado, meio afogueado, mas a gente entende que é viável, porque como parte 4377 

de uma iniciativa por interesse, a gente acredita que muito mais os setores vão se 4378 

engajar na formação do Plano setorial do que os municípios e os estados, em 4379 

primeira instância. E na elaboração de planos estaduais e planos municipais, os 4380 

planos setoriais contribuirão para o reforço das políticas setoriais dentro dos planos 4381 

estratégicos. 4382 
 4383 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4384 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4385 

 4386 

Inclusive, é muito interessante essa questão setorial, porque na primeira 4387 

Conferência, um grande problema é os estados que tem uma política contra, que 4388 

não quer que haja um planejamento em longo prazo e etc. Por exemplo, na Bahia 4389 

virou a saca rolha há quatro anos atrás a Conferência estadual, foi uma coisa sem 4390 

representação. E é uma coisa que a gente tem que ficar atento é nos estados. 4391 
 4392 

[Falas sobrepostas] 4393 

 4394 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 4395 

Eu ia colocar isso. Exatamente. 4396 
 4397 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4398 

 4399 

Por isso que no desenho a gente está propondo o desatrelamento do setor da 4400 

estrutura federativa. E aí a reconstituição de Fóruns estaduais, não necessariamente 4401 

os mesmos Fóruns, que a gente ainda vai submeter ao Conselho para ver a 4402 

legitimidade desse processo, mas os Fóruns devem ser convocados pelo Ministério 4403 

em uma data específica, como um Fórum autônomo, não como constituído, em que 4404 

os vários Fóruns existentes compareçam naquela data, trazendo seu subsídios, seus 4405 

nomes de indicação para ver a votação e configurar a delegação estadual que vai 4406 

para a Conferência setorial. Eu acho que essa é a forma que a gente está 4407 

encontrando de conseguir negociar com estados e municípios, negociar com os 4408 

setores, respeitando a autonomia e a capacidade de mobilização de cada um. 4409 
 4410 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4411 

 4412 

Tem algumas inscrições aqui. Eu vou passar a palavra para o Zé Maurício, que 4413 

pediu há algum tempo. A Marise quer se inscrever? Mais alguém? 4414 
 4415 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 4416 

 4417 

Eu vou tentar ser bem breve, mas só para responder essa questão que a Marise fez, 4418 

como foi feito isso aqui. Nós recebemos, eu particularmente comecei a estudar 4419 

desde 2005, todas as reuniões da Câmara, e a gente se reuniu com a SPC na 4420 

FUNARTE, e a reunião era de um tom de todos os setores, o teatro, a dança, e aí foi 4421 

feito uma metodologia para ver como a gente ia conseguir fazer essa colcha de 4422 

retalhos enorme, porque a música é uma demanda, o teatro é outra e a dança é 4423 
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outra. Então a gente fez nesse sentido, de enxugar não para excluir, enxugamos 4424 

para poder propor essa discussão, como um pré-plano e o modelo desse caderno 4425 

aqui, foi o modelo que a gente seguiu, que foi o caderno que rodou o Brasil inteiro, 4426 

nos 27 seminários que a gente fez, e já tinha experiência, e os participantes desse 4427 

seminário vão lá e discutem as propostas que estão ali. É só isso que eu queria 4428 

falar. E algumas expressões, mas eu quero sair vivo daqui, que as vezes nós lá, 4429 

friamente, a gente pensa assim, tem expressões que assim, eu me lembro da coisa 4430 

da passagem aérea, que era desburocratizar o processo. Então isso era muito mais 4431 

uma queixa do que uma proposição. Aí a gente tirou a palavra desburocratizar e 4432 

colocamos estimular a publicação de editais para passagem. Então, só dando esse 4433 

exemplo, várias horas tinham isso, que são queixas muito pertinentes, que fazem 4434 

parte mesmo da situação, mas quando a gente vai para um plano de proposição a 4435 

gente enxuga essas palavras, esses ataques. 4436 
 4437 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4438 

 4439 

É que o processo foi interrompido, não é? Por isso que a gente não conseguiu 4440 

concluir. A gente apontou os nós, fizemos tudo e na hora de formar a gente não 4441 

conseguiu. 4442 
 4443 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 4444 

 4445 

Só para concluir, aqui no final desse documento tem essa sistematização, lá na 4446 

diagnose, no final, na página 24, que quando o Leonel Brum, nosso atual 4447 

coordenador, ele era mediador desse processo, ele sistematizou, então aqui vai ter 4448 

mais detalhadas todas essas questões de circulação, tributação. 4449 
 4450 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4451 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4452 

 4453 

Está muito complicado essa redação aí. 4454 
 4455 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 4456 

 4457 

Mas eu estou só colocando, porque ela falou que foi excluído isso. A gente tentou 4458 

colocar de alguma maneira sem cortar, filtrar, tirar as queixas, colocar proposições e 4459 

encaixar, por exemplo, essa questão do ensino, de obrigar o ensino da dança na 4460 

escola, é só da dança, os outros setores não tem. 4461 
 4462 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4463 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4464 

 4465 

Música já tem a Lei, não precisa não, já conseguiu a Lei. 4466 
 4467 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 4468 

 4469 

Mas na verdade você não vê professor de música nas escolas, isso acabou. Hoje 4470 

em dia é informática, robótica. [Falas sobrepostas] Mas a Lei não garante. 4471 

 4472 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4473 
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Vamos lá pessoal, temos uma seqüência de inscrições. Só deixa-me fazer alguns. 4474 

 4475 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 4476 

 4477 

Eu sei, mas a Lei não garante nada. Lá no estado em que eu moro e trabalho como 4478 

professor, tem uma Lei que obriga religião na escola pública. 4479 
 4480 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4481 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4482 

 4483 

Isso é discutível, meu filho, temos problemas seriíssimos com essa questão de 4484 

religião, é outra coisa. [Intervenção fora do microfone] Música lutou, avançou e 4485 

conseguiu. 4486 
 4487 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 4488 

 4489 

Mas lá é obrigado ensinar religião e não consegue estabelecer porque não tem, não 4490 

acontece. 4491 
 4492 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4493 

 4494 

Vamos superar essa questão. Deixa-me fazer umas observações também, em cima 4495 

disso que o Zé Maurício disse, algumas questões a gente precisa, vou dar um 4496 

exemplo bem claro, na música, por exemplo, existia revisão da Lei número tal, 4497 

revisão do decreto, extinção do decreto tal, do artigo 25 da Lei número tal. Então, 4498 

como é um Plano de estado e um Plano, que tem uma duração para dez anos, em 4499 

longo prazo, não cabem essas questões, até fazendo uma analogia com o Plano 4500 

Nacional de Cultura. A gente tentou limar essas questões, ou limar ou substituí-las. 4501 

Como em alguns casos, por exemplo, revisão da Lei número tal, fomos ver o que era 4502 

essa Lei e era a que falava sobre os profissionais regulamentando a atividades dos 4503 

profissionais daquela área, então colocamos genericamente, regulamentar ou 4504 

revisão da legislação que regulamenta a atividade profissional. Sempre buscando 4505 

uma redação mais próxima. Outras questões, e isso é bom esclarecer para vocês, 4506 

são tão específicas que elas não estarão nesse documento, estarão em documentos 4507 

posteriores, em regulamentações. Existe no ordenamento jurídico leis e depois 4508 

decretos que vão regulamentar. Então, é mais ou menos isso. Algumas questões 4509 

podem ser tratadas em um Planos de música municipal ou estadual, ou então em 4510 

uma regulamentação específica. É sempre um pouco esse o ajuste que a gente 4511 

tentou dar, eventualmente podemos ter cometido algum equívoco de ter deixado 4512 

alguma coisa, e em função disso que o Pedro levantou essa questão porque caso 4513 

tenha havido algum equívoco, alguma coisa que tenha deixado de fora para a gente 4514 

incluir nesse momento. Então, temos aqui a Marise e a Rosane, para fazerem as 4515 

considerações finais e sugiro que a gente já parta para uma análise das diretrizes e 4516 

apontar algumas questões pontuais, pode ser? 4517 
 4518 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4519 

 4520 

Eu só, nem ia falar isso, mas um minutinho só. Sobre a questão de quem reduziu, 4521 

por que contou ou por que não cortou, eu acho que o Colegiado também tem que 4522 

fazer sua meia culpa, na verdade foi interrompido o processo. Nós começamos o 4523 
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diagnóstico, ações, diretrizes, começou o processo e ele foi interrompido por motivos 4524 

alheios a nossa vontade e a vossa vontade também. Então, foi interrompido o 4525 

processo. [Intervenção fora do microfone] Nossa é o Colegiado, e vossa é o 4526 

executivo, o Ministério e FUNARTE. Foi interrompido durante dois anos, ao retomar 4527 

se perdeu. [Falas sobrepostas] Só queria dizer que não era uma crítica específica a 4528 

vocês pessoas. 4529 
 4530 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4531 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4532 

 4533 

Tem que ter consciência que por dois anos a FUNARTE parou, prejudicou o 4534 

andamento, desenvolvimento dessa ação do Ministério. 4535 
 4536 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4537 

 4538 

Isso não era minha fala. Pedro, eu acho que isso é lindo, é um programa que a 4539 

gente se envolve e todos nós queremos e queremos ser partícipes também disso. 4540 

Ocorre que, e aí é o ponto crítico, o escritório regional do Minc, na região Sul, por 4541 

exemplo, encontrei no dia 30, na audiência pública com o Ministro, a representante 4542 

do escritório regional, e ela disse: Marise, não te vejo mais. Cadê o Colegiado? Eu 4543 

disse que eu vinha para Brasília para reunião do Colegiado discutir o Plano Nacional 4544 

de Cultura. Aí ela disse que ia pegar o Ministério, que ia brigar com o Gustavo 4545 

Vidigal, porque o escritório regional do Minc não está sabendo de nada. Ela está lá 4546 

nos pontos de cultura, ou seja, somos nós que estamos aqui dedicando nosso 4547 

tempo, acreditando nesse Plano maravilhoso, que também queremos, nós vamos ter 4548 

que organizar, mobilizar categoria, mobilizar municípios, estados. Nós, com nossos, 4549 

com que recursos, com que tempo. E quer dizer, eu não recebo salário do Ministério 4550 

para estar fazendo isso. Se o escritório regional, as Conferências municipais e 4551 

estaduais são o fiasco, não representam. Eu sou do Colegiado setorial desde o 4552 

início, não fui sequer chamada pelo escritório regional do Minc, me encontro só de 4553 

quatro em quatro anos com a diretora do escritório regional. Se o Minc pretende 4554 

fazer isso, que nós também queremos participar, que pelo menos seu escritório 4555 

regional, onde tem pessoas sentadas e recebendo. Mas a gente precisa, a gente se 4556 

dispõe a participar disso, de discutir, de chamar, como Fóruns regionais, como 4557 

Fóruns independentes, a nossa Associação Gaúcha de Dança tem 40 anos de 4558 

fundação, é a mais antiga do país, em atividade contínua, mas o escritório regional 4559 

do Minc não está nem sabendo, eles que tem que chamar para a gente poder 4560 

discutir isso. 4561 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4562 

 4563 

Eu queria uma questão de ordem. Eu queria que a gente voltasse a mesma 4564 

metodologia que a gente tinha avançado até então. Vamos supor, o Pedro deu uma 4565 

sugestão, vamos focar. Qual a ação? Qual o texto? Por gentileza, porque se não, a 4566 

gente sabe que são sempre coisas importantes e que estão nas gargantas, mas a 4567 

gente precisa avançar, eu só queria essa compreensão da gente voltar a ponto e 4568 

objetivar. 4569 
 4570 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4571 

 4572 
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Posso só fazer uma observação? Não quero polemizar muito não. Quando a gente 4573 

fala em contar com o apoio de vocês é óbvio que quem vai organizar, quem vai 4574 

fornecer a infra-estrutura, quem vai bancar financeiramente é o Ministério. Existe um 4575 

papel a ser desempenhado pelo Colegiado e a Dulce sempre pega no nosso pé, tem 4576 

que fazer a gente trabalhar, e é verdade, vocês tem legitimidade para muito além do 4577 

que, às vezes, a própria instituição reconhece. E a gente começa nessas reuniões a 4578 

reconhecer cada vez mais a legitimidade de vocês, inclusive a questão, por exemplo, 4579 

do histórico, eu acho que essa é uma proposta do histórico, defeituosos ou não, 4580 

carente ou não, mas ninguém melhor do que esse Colegiado para sugerir 4581 

considerações e em cima dele sugerir ou um outro texto ou sugerir uma alteração. 4582 

Então, nesse sentido que a gente conta com a colaboração de vocês, é óbvio que 4583 

também existe um problema de comunicação, parece que é parte intrínseca do 4584 

próprio poder público, seja ele em que esfera que for, e é um dos maiores problemas 4585 

que a gente tem que enfrentar, é um nó crítico. E a gente tenta por mais difícil que 4586 

seja, é óbvio que as regionais também vão participar, elas que vão tocar, na 4587 

verdade, não só as regionais, como as representações, IPHAN, FUNARTE, e assim 4588 

sucessivamente. O Colegiado ficará sempre na retaguarda como uma instância para 4589 

ser ouvida, teve problema vai ser ouvida, detectou algum problema no processo vai 4590 

fazer a denúncia, a gente trás, discute e tenta solucionar, então é mais ou menos 4591 

nesse sentido. E na mobilização aí é no contato político, no dia-a-dia de vocês. Só 4592 

para fazer uma adequação, mas todas essas questões ainda serão colocadas e 4593 

debatidas no plenário do Conselho também. Só para finalizar, Rosane vou passar a 4594 

palavra. 4595 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 4596 

 4597 

Estou contemplada. 4598 
 4599 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4600 

 4601 

Eu vou fazer uma sugestão aqui, não sei a metodologia que o Gustavo utilizou na 4602 

parte da manhã, vou tentar utilizar a mesma que eu usei ontem, e se vocês 4603 

concordarem a gente vai tocando. A gente, eu sugiro que a gente faça uma leitura 4604 

da diretriz, bem pausadamente e caso haja algum destaque vocês se manifestem, 4605 

podem falar destaque. [Intervenção fora do microfone] Ah, não é destaque, é 4606 

inclusão. Eu estava com a cabeça de ontem, é inclusão. 4607 
 4608 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4609 

 4610 

Eu queria sugerir dentro desse processo que a gente trabalhasse exclusivamente 4611 

com as diretrizes, em um primeiro momento, ao invés de pensar já na diretriz e ação, 4612 

a gente olhar pela ótica do eixo, já que está estruturado no eixo e ter uma rodada 4613 

sobre quais são as ausências detectáveis de imediato, não é mais ou menos isso 4614 

que a gente está buscando?  4615 
 4616 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4617 

 4618 

Você faz a leitura então, Pedro? 4619 
 4620 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4621 

 4622 
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Fortalecer a ação do estado no planejamento e na execução das políticas culturais. 4623 

O foco, o fortalecimento da ação do estado, esse é o foco, ou seja, o que é que no 4624 

estado sentimos falta ou carência para fortalecer a ação da dança no estado. Como 4625 

diretriz temos a implementação de mecanismos de ação direta para o 4626 

desenvolvimento dos eixos de pesquisa, circulação e manutenção da dança, de 4627 

grupo e companhias de dança. Ampliação e definição de programas com dotação 4628 

orçamentária específica para a dança com o aumento exponencial dos recursos 4629 

diretos e indiretos públicos e privados de financiamento. Adoção de estratégias de 4630 

formação de públicos e formalização da produção de dança. Tem alguma coisa ali, 4631 

democráticos e transparentes, falta o começo. Estabelecimento de mecanismos 4632 

democráticos e transparentes voltados para o intercâmbio de profissionais da área e 4633 

a circulação de grupos e companhias nacional e internacionalmente. E finalmente, 4634 

desenvolvimento de processos colaborativos entre as instâncias federal, estadual e 4635 

municipal para adoção de políticas complementares. Eu queria só puxar a segunda, 4636 

a gente trabalha com inscrição, no campo do eixo 1, alguma ausência detectada?  4637 
 4638 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4639 

 4640 

Deixa-me fazer uma sugestão, vocês preferem já levantar a questão e discutir ou 4641 

levantar primeiro as possíveis inclusões e por ordem a gente vai passando. Consulto 4642 

o plenário. [Intervenção fora do microfone] E depois volta? Então ok. A Lúcia teria 4643 

uma inclusão? 4644 
 4645 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4646 

 4647 

Não, foi que a gente está discutindo. Na diretriz, que fala de manutenção de grupos 4648 

e companhias, a gente está deixando de fora o artista independente.  4649 
 4650 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4651 

 4652 

Na primeira diretriz, implantação de mecanismos de ação direta para o 4653 

desenvolvimento dos eixos de pesquisa, circulação, produção e manutenção de 4654 

grupos e companhias de dança. 4655 
 4656 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4657 

 4658 

Só colocar a palavra artista. 4659 
 4660 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4661 

 4662 

Ok, podemos já colocar em votação? [Intervenção fora do microfone] Só para 4663 

formalmente a gente dar continuidade. Então o plenário está suficientemente 4664 

esclarecido, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, 4665 

nenhuma manifestação, aprovado por unanimidade. 4666 
 4667 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4668 

 4669 

Aí o chato pode ir começando a fazer as críticas. Uma diretriz e uma ação. Essa 4670 

primeira diretriz está contemplada com uma única ação, eu acho que não precisa a 4671 

gente progredir nisso agora, mas vale a reflexão de imaginar que outros 4672 



96/168 

mecanismos de ação direta cabe ao estado para atingir o objetivo dessa diretriz? 4673 

Porque aí só está apontado a criação de editais e outros mecanismos. Então eu 4674 

estou dizendo e redizendo no mesmo patamar. 4675 
 4676 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4677 

 4678 

Tem uma diretriz que a gente já tinha apontado no nosso, nas diretrizes anteriores 4679 

da Câmara que é a ampliação, adequação e manutenção de espaços públicos 4680 

destinados a pesquisa e criação em dança. 4681 
 4682 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4683 

 4684 

Então vamos incluir essas ações nesse eixo, nessa diretriz. 4685 
 4686 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4687 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4688 

 4689 

Eu acho que manutenção deveria ser uma ação separada dessa circulação, porque 4690 

manutenção é um problema sério em dança. O grande avanço que teve o Rio de 4691 

Janeiro foi exatamente porque o início do apoio que a Ieda Severo deu na década 4692 

de 80 foi de manutenção. Porque dança é grupo. Então era dar ênfase aparando 4693 

como uma ação específica. 4694 
 4695 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 4696 

Podia pesar em manutenção de grupos e espaços. 4697 
 4698 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 4699 

 4700 

Nas ações ou na diretriz? 4701 
 4702 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4703 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4704 

 4705 

Fazemos aqui ou deixamos? 4706 
 4707 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4708 

 4709 

Os casos que a gente já puder solucionar aqui a gente já soluciona. Vou fazer uma 4710 

questão de encaminhamento aqui, enquanto a gente vai discutindo vou pedir para a 4711 

Lúcia, você já tem redigido? [Intervenção fora do microfone] Podemos então 4712 

reproduzi-la aqui e colocar. Você quer ler pausadamente para a gente por favor? 4713 
 4714 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4715 

 4716 

Ampliar, adequar e manter espaços públicos destinados a pesquisa e criação em 4717 

dança. 4718 
 4719 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4720 

 4721 

Existe alguma proposta de alteração, de inclusão aí?  4722 
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A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 4723 

 4724 

Onde está? [Intervenção fora do microfone] Outra coisa, eu não sei se é o lugar, eu 4725 

estou pensando na diretriz da implantação se circulação está como sinônimo de 4726 

difusão? Não estaria faltando a difusão? A meu ver sim, não sei o que vocês acham. 4727 
 4728 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4729 

 4730 

Eu acho que pode colocar a circulação e difusão. Pode colocar os dois, são coisas 4731 

distintas. 4732 
 4733 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4734 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4735 

 4736 

E eu colocaria também, quer dizer, já que é para lamber a cria. A gente voltar a 4737 

pesquisa artística, porque essa questão de pesquisa é muito sério, porque tem a 4738 

pesquisa acadêmica, e na área de arte a arte é importantíssima. É uma hipótese. O 4739 

artista é naturalmente faz a pesquisa, mas a pesquisa aí não é pesquisa acadêmica, 4740 

é artística. 4741 
 4742 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 4743 

 4744 

Não seria necessário abarcar as duas? Uma vez que a gente pensa também essa 4745 

questão da educação atrelada artística, não fechar só para o artístico, deixar aberto, 4746 

para um ou outro. 4747 
 4748 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 4749 

 4750 

Mas a questão dos papéis gente. 4751 
 4752 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4753 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4754 

 4755 

Tem que entender que não é o pesquisador a pessoa que tem que estar vestidinha 4756 

pesquisando, mas o artista, é para dar ênfase ao artista. [Falas sobrepostas] Ficar 4757 

estimulando pesquisa, enquanto devia estar estimulando, que dizer, “pesquisa”, 4758 

estimulando a criação artística entendeu? 4759 
 4760 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4761 

 4762 

Eu vou pedir licença a vocês. Já tem a proposta redigida ali, eu vou fazer a leitura e 4763 

vocês fazem possíveis alterações ou inclusões. Ampliar, adequar e manter espaços 4764 

públicos destinados a pesquisa e criação em dança.  4765 
 4766 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4767 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4768 

 4769 

Eu coloco pesquisa artística. 4770 
 4771 

[Falas sobrepostas] 4772 
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O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4773 

 4774 

Implantação de mecanismos de ação direta para o desenvolvimento. Ação 1, 4775 

estimular a criação de editais e outros mecanismos. Ação 2, ampliar, adequar e 4776 

manter espaços públicos destinados a pesquisa e criação de dança. 4777 
 4778 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4779 

 4780 

Mas o que a Rosane estava falando era acrescentar a difusão lá na diretriz. 4781 
 4782 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4783 

 4784 

Também já foi feito. Implantação de mecanismos de ação direta. 4785 
 4786 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4787 

 4788 

Uma questão só para a gente manter a ordem aqui. Foi incluído a palavra difusão na 4789 

diretriz. O plenário precisa discutir essa inclusão? [Intervenção fora do microfone] Se 4790 

sente contemplado, vamos colocar em votação, aqueles que forem a favor 4791 

permaneçam como estão, aprovado. 4792 
 4793 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4794 

 4795 

Na ação respectiva. 4796 
 4797 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4798 

 4799 

Aonde? Em ampliar, adequar. [Intervenção fora do microfone] Ah, ok. Estimular, 4800 

então, a criação e difusão, é aí? [Intervenção fora do microfone] Desculpe. 4801 
 4802 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4803 

 4804 

A manutenção vai separar. 4805 
 4806 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4807 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4808 

 4809 

Tirar daí e colocar em outra ação. Mecanismos democráticos para a manutenção de 4810 

grupos e continuidade de processos artísticos em dança. É coisa de cotidiano. 4811 
 4812 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4813 

 4814 

Fica nos dois. O cronograma é importante. 4815 
 4816 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4817 

 4818 

Só uma dúvida, com o cronograma pré-estabelecido você está se referindo aos 4819 

editais? [Intervenção fora do microfone] Melhor colocar lá em cima, a criação de 4820 

editais com cronogramas pré-estabelecidos. 4821 

 4822 
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A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4823 

 4824 

A questão da manutenção das companhias, que é um tema de grande debate e 4825 

discussão nacional, é o seguinte, manutenção das companhias com aporte direto, 4826 

não via aporte indireto. O estímulo da manutenção das companhias porque a 4827 

discussão é essa, tem companhias que não necessitam ser as únicas que recebem 4828 

o aporte direto do Ministério, indireta via Lei de incentivo para a manutenção. 4829 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4830 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4831 

 4832 

Vê se a gente se entende aí. Estimular a manutenção, estimular a criação de 4833 

mecanismos democráticos no âmbito federal, para a manutenção de grupos e 4834 

companhias como apoio a continuidade do processo artístico. 4835 
 4836 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4837 

 4838 

Só um esclarecimento aqui, tirar uma dúvida minha. A gente está trabalhando com 4839 

duas ações? Aquela primeira ali vocês acham que está suficientemente 4840 

contemplada? Porque aí a gente já finaliza aquele processo, pode ser? Então eu vou 4841 

ler.  4842 
 4843 

A Sra. Marta César (Região Sul): 4844 

 4845 

Falta o cronograma nessa que você está finalizando. 4846 
 4847 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4848 

 4849 

A gente só vai falar na de cima, na primeira. Estimular a criação de editais com 4850 

cronograma pré-estabelecido e/ou outros mecanismos democráticos no âmbito 4851 

federal, estadual e municipal, voltados a pesquisa, produção, circulação e difusão. 4852 

Suficientemente debatida essa questão? Pode colocar em votação? Em votação, 4853 

quem for favorável permaneça como está, aprovado por unanimidade. Agora sim, 4854 

passamos para o segundo. Estimular a criação de mecanismos democráticos de 4855 

manutenção de grupos e companhias com o cronograma pré-estabelecido. 4856 

[Intervenção fora do microfone] Não tem cronograma. Então tiraremos. 4857 
 4858 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4859 

 4860 

A gente não vai colocar os artistas e os espaços? 4861 
 4862 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4863 

Espaço está em baixo. [Intervenção fora do microfone] Eu acho que a ênfase aí deve 4864 

ser na questão na manutenção desses grupos de trabalho, mas já que falaram uma 4865 

coisa importante e lá na FUNARTE a gente discutiu, com pelo menos dois anos de 4866 

continuidade, para ações continuadas de dois anos. [Falas sobrepostas] Prevendo 4867 

ações continuadas de dois anos. Na segunda aí. Ou bianuais, prevendo ações 4868 

continuadas bianuais. 4869 
 4870 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4871 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4872 
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Prevendo ações continuadas bianuais, não. Bianuais é dois em dois. [Falas 4873 

sobrepostas] Ou ações sustentadas por dois anos. 4874 

 4875 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4876 

 4877 

Aí tem um prurido, digamos aí. O que, a ação continuada é o mecanismo ou a 4878 

manutenção por dois anos de grupo? [Intervenção fora do microfone] Então o 4879 

mecanismo também não precisa ação continuada dele, você pode ter um 4880 

mecanismo esporádico, de manutenção de dois anos de um grupo e isso satisfaz a 4881 

ação? [Falas sobrepostas] A gente tem aí, na verdade, duas questões. Eu não 4882 

queria levantar a bola, mas essa é uma das questões mais sérias que a gente está 4883 

encontrando, porque aí nessa ação estão as discussões das companhias estáveis, 4884 

das estatais, de concurso público dentro do estado para a dança, dos municípios, 4885 

está tudo aí dentro. O que está sendo posto aqui pelo Colegiado é que cabe ao 4886 

estado manter os grupos ou cabe ao estado criar mecanismos de manutenção dos 4887 

grupos? Entenda que o texto é dúbio e de verdade o que nós estamos colocando 4888 

aqui é que nos estamos perguntando, cabe ao manter os grupos ou cabe ao estado 4889 

manter mecanismos de manutenção dos grupos? 4890 
 4891 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4892 

 4893 

Posso fazer uma pergunta? [Intervenção fora do microfone] Eu estou aqui tentando 4894 

localizar nos e-mails de 2005, que eu tenho todos guardados aqui. Mas de repente 4895 

vocês tem isso, mas o Maurício que fez essa compilação e tem algumas coisas 4896 

impressas aí, a gente chegou a discutir, eu me lembro, a questão de companhias 4897 

públicas? De estimular a criação de companhias públicas. Porque que companhias 4898 

públicas nós temos no país? Em que estados? Quem são elas? Isso é, quer dizer, 4899 

municipal do Rio, temos Guaíra. 4900 
 4901 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 4902 

 4903 

A gente levantou questionamentos, mas não fechamos nenhuma diretriz. Essa 4904 

diretriz a gente pensou nas companhias e grupos independentes. 4905 
 4906 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4907 

 4908 

Mas as companhias públicas, porque exatamente, o estado manter uma companhia 4909 

independente se perpetua no tempo, mas a gente sabe, mas são 8 milhões para 4910 

uma companhia x, que eu não vou dizer qual é, mas são 8 milhões e vocês já sabem 4911 

qual é a companhia. Então todo ano tem 8 milhões para companhia x, precisa essa 4912 

companhia todo ano 8 milhões? 4913 
 4914 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4915 

 4916 

Eu acho que a gente tem que focar o que a gente tinha falado antes. 4917 
 4918 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4919 

 4920 

Se a gente tem, são duas coisas, e aí me lembrei com isso da história das 4921 

companhias públicas, a gente tem como política, como diretriz a criação de novas 4922 
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companhias públicas? Lá no Rio Grande do Sul estão criando uma no Teatro São 4923 

Pedro, e vai diferenciar com dinheiro público. A gente tem que regulamentar isso, 4924 

porque isso tem que estar previsto no Plano de Cultura, mesmo que a gente não 4925 

queira, que a gente não concorde. Vai acontecer. 4926 
 4927 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4928 

 4929 

A gente consegue colocar os independentes, que é o que a gente tinha discutido. 4930 

 4931 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4932 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4933 

 4934 

É o que interessa. 4935 
 4936 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4937 

 4938 

É o que interessa. 4939 
 4940 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 4941 

 4942 

Porque está sendo criada no estado do Rio Grande do Sul uma companhia pública, 4943 

com verba pública, com orçamento próprio. 4944 
 4945 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4946 

 4947 

Mas se a gente.  4948 
 4949 

[Falas sobrepostas]  4950 

 4951 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 4952 

da Cadeia Produtiva por Formação): 4953 

 4954 

Aí é organização da setorial, que deveria ser forte o bastante para impedir uma coisa 4955 

dessas. 4956 

  4957 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4958 

 4959 

Eu acho que o que o Pedro colocou, a gente tem que responder o Pedro. [Falas 4960 

sobrepostas] Vamos fazer uma coisa, a gente tem que responder aqui o que a gente 4961 

pensa na questão levantada pelo Pedro. Nós entendíamos que do que estávamos 4962 

nos referindo ali eram companhias independentes, concordamos com isso? Se 4963 

concordamos a gente muda aquilo ali, deixando claro que se trata de companhia, 4964 

grupos e artistas independentes. Pronto. [Intervenção fora do microfone] Então a 4965 

gente já tem a primeira resposta. O segundo é esse mecanismo ser tanto 4966 

mecanismo quanto a manutenção. 4967 
 4968 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 4969 

 4970 
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Posso ser objetivo? Vamos para uma proposta de redação? Então vamos lá. 4971 

Estimular a criação de mecanismos democráticos de manutenção de artistas, grupos 4972 

e companhias independentes de dança no Brasil. 4973 
 4974 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 4975 

 4976 

Faltou espaços. 4977 
 4978 

[Falas sobrepostas] 4979 

 4980 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4981 

 4982 

Espaço está com uma ação própria. Ampliar, adequar e manter espaços. 4983 

 4984 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 4985 

 4986 

Vamos colocar lá em mecanismos também colocando essa regularidade? 4987 

Mecanismos democráticos de manutenção. Precisa ter alguma coisa clara? Porque 4988 

a gente está dizendo lá em baixo o mínimo de dois anos para manutenção das 4989 

companhias, dos grupos e artistas. Mas, é do mecanismo? 4990 
 4991 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 4992 

 4993 

A garantia que seja anual, por exemplo. 4994 
 4995 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 4996 

 4997 

O histórico de políticas públicas no Brasil é de você criar em uma gestão e descria 4998 

outra. [Falas sobrepostas] A questão é quanto aos mecanismos regulares 4999 

permanentes. 5000 
 5001 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5002 

 5003 

Por que a gente não coloca mecanismo anual, democrático de manutenção? 5004 

 5005 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5006 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5007 

 5008 

Mecanismos regulares. 5009 
 5010 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5011 

 5012 

Só fazendo um esclarecimento aqui. Esse Plano vai estar voltado, direcionado para 5013 

vários órgãos. Várias ações direcionadas para órgãos diferentes, em momentos e 5014 

situações diferentes. É complicado a gente colocar um período e impor esse 5015 

período. Contudo, nada impede de a gente colocar palavras como periódico, 5016 

sistemático e aí vocês avaliam qual a mais. Agora, colocar anualmente, durante dois 5017 

anos. Só isso. 5018 
 5019 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 5020 
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Então, vamos pelo menos destacar que as companhias e os projetos podem ser 5021 

contemplados pela mesma categoria duas vezes. 5022 
 5023 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5024 

 5025 

Não, a gente está entrando na especificidade, eu acho que aí não precisa. O que ele 5026 

está colocando é estimular a criação de mecanismos sistemáticos democráticos. 5027 
 5028 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5029 

 5030 

Só uma pergunta. Na primeira ação vocês também sugerem a inclusão dessa 5031 

palavra sistemático? Então estimular a criação de editais, com cronograma pré-5032 

estabelecido e outros mecanismos sistemáticos e democráticos, no âmbito federal, 5033 

estadual e municipal, voltado a pesquisa, produção, circulação e difusão da dança 5034 

no Brasil. Ok? Em votação, quem for favorável permaneça como está. [Intervenção 5035 

fora do microfone] Aprovado. A gente não volta mais na primeira. [Intervenção fora 5036 

do microfone] Se não a gente não acaba nunca. Mas é engraçado, porque a gente 5037 

vai revendo e vendo algumas falhas, e quanto mais for colocado isso, no debate 5038 

público vão aparecer outras, a gente viu isso no Plano Nacional, mas é bom por isso 5039 

mesmo. [Intervenção fora do microfone] Rosane, você quer fazer um comentário? 5040 

 5041 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5042 

 5043 

Eu queria. Como fica a situação das estatais mesmo? Porque na verdade a gente 5044 

acaba atendendo as independentes e como ficam as já estabelecidas? 5045 
 5046 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 5047 

 5048 

Só como um complemento do que a Rosane está dizendo. Eu acho que no texto a 5049 

gente está, existe uma certa tendência da gente resolver a questão do texto aqui 5050 

colocada a partir do calor dessa discussão. Mas existem algumas coisas, por isso eu 5051 

até falei do Fórum, para ser discutido, porque essa questão das companhias estatais 5052 

ou públicas, ela existe e vai ser contemplada nesse documento ou nesse processo. 5053 

Então, como que a gente aborda isso que eu não sei. 5054 

 5055 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5056 

 5057 

Deixa-me fazer uma sugestão de encaminhamento. Eu acho que o que o Rui coloca 5058 

é extremamente importante, não necessariamente precisamos ficar presos a essa 5059 

redação, podemos ampliar, restringir, eliminar. Mas a gente tem essa questão bem 5060 

pontual. No que se refere ao caso da Rosane, talvez fosse o caso de uma outra 5061 

ação. [Intervenção fora do microfone] Para não misturar, no caso das estatais. E aí 5062 

fica a critério para debate no plenário sobre essa questão. Contudo eu coloco, vou 5063 

fazer a leitura da ação seguinte, que é estimular, a que foi incluída agora, vou fazer a 5064 

leitura para ver se precisa de alguma alteração. Então ficou, estimular a criação de 5065 

mecanismos sistemáticos e democráticos de manutenção de artistas, grupos e 5066 

companhias independentes de dança no Brasil. Ok? Suficientemente debatido e 5067 

compreendido essa questão? Precisa de mais esclarecimentos?  5068 
 5069 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5070 
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Então não vai ter mais ações continuadas? É isso? 5071 
 5072 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5073 

 5074 

Não foi retirado? Ações continuadas por no mínimo dois anos. Não foi proposto 5075 

retirar isso? 5076 
 5077 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5078 

 5079 

Pelo que eu entendi, há uma proposta de retirar e uma para manter. 5080 
 5081 

[Falas sobrepostas] 5082 

 5083 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5084 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5085 

 5086 

Não poderia ser com vista na continuidade do processo artístico ou dar continuidade 5087 

ao processo artístico, alguma coisa que não limite, não mensure o tempo, mas que 5088 

dê essa continuidade, garantindo a continuidade do processo artístico. 5089 
 5090 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5091 

 5092 

Na verdade o que está sendo posto seria mais ou menos assim. Criar ação de 5093 

mecanismos sistemáticos democráticos de manutenção por no mínimo de dois anos, 5094 

é mais ou menos isso que vocês estão colocando, porque ação continuada é um 5095 

termo vago. Ação continuada durante a sua existência ou ação continuada enquanto 5096 

o grupo existir, não, o que está ali é a temporalidade desse investimento, isso que 5097 

vocês estão levantando, vai mais ou menos de encontro com o que ela colocou dos 5098 

patrocínios aos grupos independentes. É extremamente delicado isso que está 5099 

sendo posto, mas o que está sendo estabelecido é a garantia de no mínimo dois 5100 

anos, porque um ano e nada é a mesma coisa. 5101 
 5102 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5103 

 5104 

Eu acho que a Dulce colocou uma coisa importante, se a gente tentar colocar uma 5105 

garantia ao processo criativo, ao processo de estabelecimento. 5106 
 5107 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5108 

 5109 

Mas tem processo de criação que é três meses. É complicado. A idéia é que possam 5110 

ser ações continuadas por um período de uma temporalidade de dois anos, para que 5111 

o grupo tenha a possibilidade de se auto-sustentar, para depois vir outro grupo e 5112 

receber. 5113 

 5114 

[Falas sobrepostas] 5115 

 5116 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5117 

 5118 

Eu temo que uma diretriz, nesse ponto específico, possa carecer de legalidade. E 5119 

ela pode ferir alguns instrumentos legais. 5120 
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A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5121 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5122 

 5123 

A idéia é buscar uma certa autonomia, quer dizer, você dar uma sustentação ao 5124 

grupo ou uma manutenção para que ele se sustente por um período e que possa ter 5125 

uma autonomia do sistema, que possa então atuar mais, sem depender daquele 5126 

dinheiro, daquela fonte, que já tal visibilidade que já tem possibilidades. 5127 
 5128 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5129 

 5130 

Eu penso que nessa questão, eu estou tentando dimensionar o impacto disso. A 5131 

existência de mecanismo sistemático ultrapassa o risco do tempo. Você tem aquele 5132 

recurso, porque o maior problema nosso é que a gente tenha uma forma que dure 5133 

um ano, e quando você vai atrás a forma não existe mais. Por outro lado, você dizer 5134 

no mínimo dois anos é estabelecer uma temporalidade empírica demais. A minha 5135 

pergunta é se a garantia do mecanismo sistemático de manutenção não contempla 5136 

essa periodicidade.  5137 
 5138 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5139 

 5140 

Apesar de entender tudo isso, eu acho que tem razão, a gente vai esbarrar. 5141 
 5142 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5143 

 5144 

O mesmo que está posto aqui, não mas meu grupo só precisava de três meses para 5145 

se estruturar. 5146 
 5147 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5148 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5149 

 5150 

E se a gente dissesse garantir a continuidade do processo artístico, fica. 5151 
 5152 

[Falas sobrepostas] 5153 

 5154 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5155 

 5156 

Eu acho que isso não tem problema nenhum. 5157 
 5158 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5159 

 5160 

O processo artístico pode ser entendido como três meses, eu acho que é 5161 

problemático. 5162 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5163 

 5164 

Você falou alguma coisa sobre autonomia? [Falas sobrepostas] É o processo. 5165 
 5166 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 5167 

 5168 

Você tem um ano de garantia e isso não contempla as criações. 5169 
 5170 
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[Falas sobrepostas] 5171 

 5172 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5173 

 5174 

Mas sejamos coerentes. Vamos pensar, autonomia em um grupo que consiga 5175 

autonomia significa andar com suas próprias pernas. 5176 
 5177 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5178 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5179 

 5180 

Não, autonomia naquele sistema. Veja bem, eu posso precisar, já me soltar para 5181 

buscar alimento em outra fonte. Tenho visibilidade. 5182 
 5183 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5184 

 5185 

Mas isso também é mais complicado. Lembra que lá no fim de semana foi citado 5186 

duas companhias que foram pesquisadas e que disseram que sem a Lei Rouanet 5187 

não conseguem sobreviver, e são. Então essa coisa da autonomia. Eu acho que do 5188 

jeito que está. 5189 
 5190 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5191 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5192 

 5193 

O problema é que a gente sabe que a produção artística precisa de apoio do estado, 5194 

queira ou não queira. A Orquestra Sinfônica dos Estados Unidos precisa, todo 5195 

mundo sabe disso. 5196 

 Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 5197 

 5198 

Por que a gente não deixa os dois anos e eles lá investigam. [Intervenção fora do 5199 

microfone] Dá gente, tem países em que os programas de fomento são de três anos 5200 

para as companhias. 5201 
 5202 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5203 

 5204 

Mas pensando amplo, isso é algo que gerar as especificidades, então a gente pode 5205 

brigar com a FUNARTE para que esses editais tenham essas especificidades, que 5206 

nos estados e municípios chegue essas especificidades. 5207 
 5208 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5209 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5210 

 5211 

Como está aqui. Garantir a continuidade no. Vocês acham que isso está ruim? 5212 
 5213 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5214 

 5215 

Só vou colocar uma questão de encaminhamento. Existe uma proposta, que foi feita 5216 

pela Dulce, nós redigimos ali, eu acho que caso haja, nesse momento, uma proposta 5217 

paralela a gente coloca e redigi a proposta paralela e coloca em votação para a 5218 

gente avançar. Então, e se as pessoas que não estavam convencidas com a leitura 5219 

se sentirem contempladas a gente pode tentar o consenso. Estimular a criação de 5220 
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mecanismos sistemáticos e democráticos de manutenção de artistas, grupos e 5221 

companhias independentes de dança no Brasil de forma a garantir o processo 5222 

criativo. Então a Lúcia quer falar. 5223 
 5224 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5225 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5226 

 5227 

Eu faria a correção. 5228 
 5229 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5230 

Essa questão que a gente queria colocar. Se a gente for entrar nas minúcias porque 5231 

as companhias não trabalham só com o processo de criação, é a criação, difusão, 5232 

suas formas de articulação em rede, com outras companhias.  5233 
 5234 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5235 

 5236 

Aí contempla a diretriz. A diretriz está mais abrangente do que. 5237 
 5238 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5239 

 5240 

De forma a garantir suas diferentes ações, porque dentro de uma companhia você 5241 

tem diferentes ações. 5242 
 5243 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5244 

 5245 

Uma sugestão. No plano a gente faz o seguinte, quando vai exemplificar ou coloca 5246 

tudo ou não coloca nada de uma forma genérica, para não correr o risco de deixar 5247 

algo de fora. Então ali existem duas possibilidades, ou a gente para em Brasil, ou 5248 

coloca como a Lúcia falou garantindo suas diversas ações. 5249 
 5250 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5251 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5252 

 5253 

Garantir a continuidade do processo artístico. 5254 
 5255 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5256 

 5257 

Dulce, vamos ao foco que você colocou. O que está sendo definido aqui é que haja 5258 

um tempo mínimo para uma estruturação dessa companhia. O processo artístico vai 5259 

existir sempre, enquanto existir a companhia, em um processo de um espetáculo o 5260 

tempo mínimo é de um espetáculo ou o processo artístico de uma companhia dura o 5261 

tempo em que a companhia existir. Então ela vira uma companhia estatal. 5262 
 5263 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5264 

Eu acho que são as diferentes ações, porque uma companhia tem tanto seu 5265 

processo artístico, como sua difusão, circulação, o intercâmbio com outros grupos, 5266 

residência. Então a gente tem uma diversidade muito grande para deixar só a 5267 

questão do processo criativo. Ou a gente põe de forma a garantir a continuidade de 5268 

suas ações. 5269 
 5270 
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O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5271 

 5272 

Posso sugerir? Garantir um tempo mínimo para sua estruturação. 5273 
 5274 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5275 

 5276 

De forma a garantir a continuidade de suas ações. 5277 
 5278 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5279 

 5280 

De forma a garantir a continuidade de suas ações. [Intervenção fora do microfone] 5281 

Então ficou. Mais alguém quer fazer algum comentário? 5282 
 5283 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 5284 

 5285 

Eu queria só pensar mais uma coisa, se a gente não acrescentaria mecanismos 5286 

sistemáticos, democráticos e interligados. Porque eu fico pensando nos editais que a 5287 

gente tem de produção, circulação, que você vai a um e não consegue no ano 5288 

seguinte ir ao outro. 5289 
 5290 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5291 

 5292 

Mas o sistema dá a idéia disso. Sistemático dá a idéia disso. 5293 
 5294 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5295 

 5296 

Eu acho que dá para ter as duas leituras nesse caso. Sistemático no sentido de uma 5297 

certa regularidade, mas também fazendo parte de todo um ordenamento. Eu acho 5298 

que o plenário está suficientemente contemplado, vou fazer a leitura final, caso 5299 

alguém tenha mais alguma sugestão pode se inscrever. Estimular a criação de 5300 

mecanismos sistemáticos e democráticos de manutenção de artistas, grupos e 5301 

companhias independentes de dança no Brasil, de forma a garantir a continuidade 5302 

de suas ações. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, 5303 

nenhuma manifestação, aprovado por unanimidade. Vamos para a ação seguinte, 5304 

desculpe, para a diretriz seguinte. 5305 
 5306 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5307 

 5308 

Posso fazer um questionamento? Como eu disse naquela hora toda vez em que eu 5309 

vejo alguma frase o bendito federal, estadual e municipal, eu fico. Então eu queria 5310 

fazer uma pergunta mesmo, de leiga. A gente precisa colocar sempre federal, 5311 

estadual, municipal e distrital ou o Distrito Federal está de alguma maneira 5312 

garantido? 5313 
 5314 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5315 

 5316 

Não, sempre que se coloca federal, estadual e municipal, deve se colocar o distrital. 5317 

O que ocorre? Muitas Leis que são produzidas no país, as Leis Federais, acabam 5318 

esquecendo do distrital. E a ordem seria federal, estadual, distrital e municipal. 5319 
 5320 
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A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5321 

 5322 

Então eu gostaria de encaminhar a mesa, de todas às vezes, para não ficar mais 5323 

repetindo, todas as vezes que aparecer isso, já deixar isso. [Intervenção fora do 5324 

microfone] Ótimo. 5325 
 5326 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5327 

 5328 

E um último esclarecimento, tudo isso poderia ser substituído por no âmbito 5329 

federativo, que cabe os quatros. 5330 
 5331 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 5332 

É um universo de municípios tão diferentes. 5333 
 5334 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5335 

 5336 

Às vezes é fundamental para o didatismo da proposta você nominar. Só um 5337 

esclarecimento, é que a Rosane estava levantado à questão das companhias. Vou 5338 

só falar para ela que está contemplado na primeira ação, estimular a criação de 5339 

editais e outros mecanismos sistemáticos e democráticos no âmbito federal, 5340 

estadual, distrital e municipal, voltado à pesquisa, produção, circulação e difusão da 5341 

dança. Nessa generalidade você pode ter certeza que estão às companhias estatais, 5342 

que aí o mecanismo democráticos, que poderia alterar isso, porque as companhias 5343 

estatais são montadas através de concursos, são editais públicos? Às vezes sim e 5344 

às vezes não. Depende dos municípios, porque em alguns se contrata os primos do 5345 

Prefeito e faz uma companhia de dança.  5346 
 5347 

[Risos] 5348 

 5349 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5350 

 5351 

Bom, vamos dar continuidade ao processo. Nós temos a segunda diretriz, ampliação 5352 

e definição de programas com dotação orçamentária específica para a dança com o 5353 

aumento exponencial. [Intervenção fora do microfone] Tem um monte de coisa que 5354 

faltou. Vou ler novamente. Ampliação e definição de programas com dotação 5355 

orçamentária específica para a dança com o aumento exponencial dos recursos 5356 

diretos e indiretos, públicos e privados de financiamento. Nessa diretriz nós temos 5357 

duas ações. Eu pergunto ao plenário se há algum membro que deseja fazer algum 5358 

tipo de inclusão nesse ponto, ou levantar alguma discussão, alguma dúvida, o que 5359 

pode suscitar a inclusão de uma nova ação ou desmembramento. 5360 
 5361 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5362 

 5363 

Nós temos três ações. 5364 
 5365 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5366 

Criar um Fundo Nacional de dança está lá em cima. 5367 
 5368 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5369 

 5370 
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A primeira é implantar mecanismos democráticos. O segundo é criar o Fundo e 5371 

depois é garantir no âmbito federal. A gente colocou essa agora.  5372 
 5373 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5374 

 5375 

São três ações na diretriz. O criar um Fundo Nacional era a segunda ação, mas na 5376 

briga com o computador acabou só conseguindo abrir a linha para acrescentar, por 5377 

isso que o Fundo Nacional de dança desceu. Eu queria levantar uma questão é que 5378 

na diretriz tem um posicionamento que me parece inadequado. Quando a gente está 5379 

falando de fortalecer a ação do estado, está nesse eixo. Ampliação e definição de 5380 

programas com dotação orçamentária específica, isso é jargão do poder público, e a 5381 

gente chega com recursos diretos e indiretos, público e privados de financiamento. O 5382 

privado não cabe aí. 5383 
 5384 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 5385 

 5386 

Recursos públicos diretos e indiretos. E é bom colocar diretos e indiretos porque os 5387 

recursos indiretos não são privado, é público. 5388 
 5389 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5390 

 5391 

Direto e indireto não é o problema. 5392 
 5393 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 5394 

 5395 

Nunca é demais a gente dizer que direto e indireto é porque o indireto as empresas 5396 

consideram privados, mas não é. 5397 
 5398 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5399 

 5400 

E tem outra questão muito simples, mas. Ampliação e definição, são definitivas e 5401 

você. Na verdade é estímulo à ampliação e definição, o estímulo parece vago, mas o 5402 

objetivo é você ampliar e definir a dotação, o programa e tal, mas como aí a gente 5403 

está em uma diretriz nacional com rebatimento federativo, para poder contemplar o 5404 

que está dentro das ações a gente teria que acrescentar ali o estímulo à ampliação. 5405 
 5406 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5407 

 5408 

Na verdade essa é uma Lei Federal, um instrumento normativo federal que estaria 5409 

impondo a ampliação para estados e municípios. Há um pacto federativo que a 5410 

gente romperia, por isso que é estímulo à ampliação. [Intervenção fora do microfone] 5411 

Então vou fazer a leitura final. Estímulo à ampliação e definição de programas com 5412 

dotação orçamentária específica para a dança, com aumento exponencial dos 5413 

recursos públicos diretos e indiretos de financiamento. Suficientemente esclarecido, 5414 

vou colocar em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, 5415 

sem manifestação. 5416 
 5417 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 5418 

 5419 
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Desculpa. Eu acho que recursos diretos e indireto, o de financiamento não é. Só 5420 

uma questão de redação. 5421 
 5422 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5423 

 5424 

Excluída a palavra de financiamento. Em votação, sem manifestação, aprovado por 5425 

unanimidade. Alguma inscrição acerca de inclusões dessa diretriz, vou dar um 5426 

tempinho para que vocês possam ler essas diretrizes e pensar um pouco. 5427 
 5428 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5429 

 5430 

Incluir e distrital ali, na primeira ação. 5431 
 5432 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5433 

 5434 

Implantar mecanismos democráticos. 5435 
 5436 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5437 

 5438 

Acesso a recursos de Fundos federais, estaduais, distritais e municipais. 5439 
 5440 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5441 

 5442 

Implantar mecanismos democráticos e transparentes de acesso a recursos de 5443 

Fundos federais, estaduais, distritais e municipais, garantindo a continuidade de 5444 

programa para o setor. Eu acho que essa questão nem precisa colocar para votação 5445 

não é? 5446 
 5447 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 5448 

 5449 

Eu só queria, pensar em voz alta. Na última diretriz a gente colocou uma única ação 5450 

grande, e ela contempla, cabe tudo, mas como a gente está só falando, estimular. 5451 

Essa ação da última ali que é promover a colaboração entre as instâncias federal, 5452 

estadual, distrital e municipal, no planejamento de gestão de políticas públicas para 5453 

dança através do Sistema Nacional de Cultura.  5454 
 5455 

[Falas sobrepostas] 5456 

 5457 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 5458 

 5459 

Eu acho que a gente podia defender a não participação dos programas no estado 5460 

concorrendo com as ações das companhias independentes. [Intervenção fora do 5461 

microfone] Os programas específicos das partes da cultura que tem recursos dos 5462 

Fundos a gente não tem, normalmente as próprias ações do estado concorrem com 5463 

esses recursos do Fundo com as ações propostas pela Sociedade Civil. Eu acho 5464 

que a gente podia pelo menos indicar. 5465 
 5466 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5467 

 5468 

Eu acho pertinente. [Intervenção fora do microfone] Tem que estar sim. 5469 
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O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5470 

 5471 

Desculpe Cláudia, a redação seria para inclusão aqui nessa diretriz? 5472 
 5473 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 5474 

 5475 

Eu acho que é aí. [Intervenção fora do microfone] Eu acho que é aí. 5476 

 5477 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5478 

 5479 

Então Neto inclui uma linha aí, por favor, e uma ação.  5480 

 5481 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 5482 

 5483 

Ajuda aí Pedro Domingues, na ação. Já que eu concorri tanto nas ações do estado. 5484 

Eu só queria deixar registrado que a gente garantisse de não estar concorrendo com 5485 

os recursos do Fundo. 5486 
 5487 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5488 

 5489 

A questão é que os programas do estado tem sua dotação específica para que não 5490 

utilize os recursos do Fundo. 5491 
 5492 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5493 

 5494 

Eu entendo sua preocupação. [Intervenção fora do microfone] Antes de contribuir 5495 

com a redação eu gostaria de puxar uma reflexão. Quando a gente fala concorrer à 5496 

iniciativa privada e o poder público com recursos, concorrer aos mesmos recursos, a 5497 

gente entra em um campo muito difícil de avaliação. Quando você está estimulando 5498 

no país a criação do Sistema Nacional de Cultura, estimulando que Municípios e 5499 

estados criem Fundos setoriais e Fundos gerais, o princípio do sistema é que na 5500 

criação do Fundo, você possa transferir Fundo a Fundo, recursos para viabilizar a 5501 

descentralização. Então, você dispor em um Plano estratégico o desenvolvimento da 5502 

dança, que municípios e estados não concorrem com a Sociedade Civil ao mesmo 5503 

tempo, com os mesmos recursos, você afeta a possibilidade de descentralização de 5504 

recursos em municípios onde os setores não são organizados e a ação de dança ou 5505 

de qualquer outra linguagem também tem a necessidade de ser realizada e cabe ao 5506 

poder público daquela esfera federativa viabilizar isso. [Intervenção fora do 5507 

microfone] Mas o próprio mecanismo do Fundo, ao mesmo tempo em que você 5508 

coloca ali criar um Fundo Nacional de dança e dizer que o acesso aos recursos do 5509 

Fundo Nacional de dança não, os recursos não serão disponibilizados a municípios 5510 

e estados e instituições públicas, que na verdade o que você está dizendo é isso, 5511 

que quer um Fundo Nacional para a dança, mas municípios, estados e entidades 5512 

públicas não podem concorrer a esses recursos, só a Sociedade Civil. Isso em uma 5513 

leitura ética mais profunda significa privatização de recursos públicos, e em um 5514 

mecanismo de gestão pública significa viabilizar um pacto federativo. Entendem? É 5515 

mais complexo do que estamos colocando aqui. Eu entendo o que você está 5516 

colocando. Quando se abre um edital para concorrência pública, a iniciativa pública 5517 

e a iniciativa privada concorrendo no mesmo patamar deve ser evitado, mas é como 5518 

estabelecer isso que é uma outra coisa, não é inviabilizar o acesso aos recursos de 5519 
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Fundos setoriais, por parte de entidades públicas é uma coisa, dá um 5520 

desmoronamento de um sistema público de gestão. Outra coisa é que em processos 5521 

de seleção pública, entidades públicas e privadas não concorram aos mesmos 5522 

recursos. Entende? 5523 
 5524 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5525 

 5526 

Vou passar a palavra para a Rosane que se inscreveu. Mais alguma inscrição? 5527 
 5528 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5529 

 5530 

Eu acho muito pertinente da maneira que o Pedro coloca, porque é assim, hoje da 5531 

maneira como está, não tendo Fundo, a questão é complicada, mas existe a 5532 

possibilidade se esse Fundo se concretiza, e o que ele coloca é absolutamente 5533 

pertinente. Hoje a questão é porque é muito complicada mesmo. 5534 
 5535 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5536 

 5537 

É assim, a questão está assim o governo concorrendo com a Lei Rouanet, no fundo 5538 

é essa questão. Só que a Lei Rouanet não é Fundo. 5539 
 5540 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5541 

 5542 

Em alguns casos também. [Intervenção fora do microfone] Essa é a questão que eu 5543 

acho que a Cláudia está colocando. Só que tem uma coisa que ela hoje, a realidade 5544 

se instalada hoje, e aquilo que estamos propondo como Plano. Então nessa 5545 

condição de Plano eu acho que não é pertinente a colocação. 5546 
 5547 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5548 

 5549 

Deixa-me fazer uma pergunta. Eu entendi o que você falou, mas te pergunto se seria 5550 

possível a gente propor alguma coisa que ficasse claro, por exemplo, aqueles 5551 

editais, a instituição pública não pode concorrer, mas se a instituição pública 5552 

conseguir ver que em um município tem que atuar, ele ver. É alguma coisa nesse 5553 

sentido, porque aí a gente garante. 5554 
 5555 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5556 

 5557 

Eu acho que sim. Eu acho que o que ela está colocando é uma espécie de coibir que 5558 

entidades públicas concorram aos mesmos recursos que entidades privadas. 5559 

[Intervenção fora do microfone] Não, eu acho que é o mesmo recurso. É uma área 5560 

bem difícil. 5561 
 5562 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5563 

 5564 

Por exemplo, o Fundo de Cultura da Bahia ele só mantinha seus próprios 5565 

programas, do governo. 5566 
 5567 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5568 

 5569 
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Nesse exemplo mesmo, Lúcia, o Fundo da Bahia tem 10 milhões naquele ano para a 5570 

dança e ele entendem, estou chutando só, que o município não sei das quantas não 5571 

tem nada, então ele vai pegar 1 milhão e vai dizer que esse recurso é para isso. O 5572 

que eu digo que é para a gente não permitir que a sociedade concorra com o 5573 

governo. Deixar transparente, o governo tem que atender o município e então vai 5574 

pegar x, porque mesmo que ele faça isso, pelo menos a sociedade tem como dizer, 5575 

por que se precisa de 1 milhão para esse município. O problema é quando fica todo 5576 

mundo no mesmo bojo. 5577 
 5578 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5579 

 5580 

Aí eu acho que é a questão da territorialidade que é importante. Tem Fundos que já 5581 

estão pensando nisso, como no seu estado se trabalhar as diferentes questões de 5582 

territórios. 5583 
 5584 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5585 

 5586 

Eu estou levantando só. 5587 
 5588 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5589 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5590 

 5591 

O exemplo mais sério, vou dar um exemplo de um Banco da Avenida Paulista, que 5592 

tem o Centro Cultural, e que usa, se vai usar o Fundo para papel higiênico do Fundo 5593 

Cultural. [Falas sobrepostas] Isso é muito sério. [Falas sobrepostas] Que município 5594 

que precise ter um suporte de Fundo? 5595 

  5596 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5597 

 5598 

Posso fazer uma sugestão? Eu acho que essa é uma questão extremamente 5599 

polêmica. A gente vai esbarrar em várias ações e vários mecanismos legais, 5600 

inclusive. Eu sugiro que vocês, já que vai haver essa instância de consulta no 5601 

Fórum, que vocês levem essa questão para discutir lá e tentem chegar, na medida 5602 

do possível, em um consenso, talvez seja difícil nesse caso, mas que já enviem por 5603 

lá. Para que a gente tente avançar em algumas outras ações menos polêmicas. É só 5604 

uma sugestão. 5605 
 5606 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5607 

 5608 

Eu queria que a gente aproveitasse o Pedro aqui, porque com a experiência que ele 5609 

tem, de repente, mesmo que a gente aprofunde isso no Fórum, mas se a gente 5610 

conseguisse sair daqui com sua experiência, Pedro, sua visão, porque é uma coisa 5611 

tão complexa que a gente tem que ter um gancho para pelo menos dizer se a gente 5612 

é conta ou a favor. 5613 
 5614 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5615 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5616 

 5617 

Veja bem, a Lei Rouanet, isso vai modificar muito essa relação, o Fundo não é a 5618 

mesma coisa dessa. 5619 



115/168 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 5620 

 5621 

E a Lei vai entrar em vigor antes do Plano. 5622 

  5623 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5624 

 5625 

Eu estou conversando com o Pedro, para a gente tentar chegar, para aproveitar aqui 5626 

alguma coisa aqui, que nem seja em formato de diretriz e nem de ação, mas nem 5627 

que seja um ou dois parágrafos de um texto provocativo para que estimule a reflexão 5628 

no Fórum. A gente nem precisa ficar preso à formalidade, vou pedir para o Pedro 5629 

pensar em alguma coisa, ele está tentando matutar e a gente coloca para vocês. 5630 

Pode ser? [Intervenção fora do microfone] Então a gente passa adiante, pode ser? 5631 

Então vamos lá, e o Pedro fica com essa incumbência. A diretriz seguinte só tem 5632 

uma ação é isso? Adoção de estratégia de formação. [Intervenção fora do microfone] 5633 

Está acontecendo algum problema ali. [Intervenção fora do microfone] 5634 

 5635 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 5636 

Eu queria só perguntar uma coisa. 5637 
 5638 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5639 

 5640 

Só um pouquinho, só para a gente tentar entender. Vamos lá, deixa-me entender 5641 

esse documento porque eu não estou entendendo muito bem. Então a adoção de 5642 

estratégias tem duas ações, o estabelecimento de mecanismos, que é o de baixo. 5643 

[Intervenção fora do microfone] Só para a gente tentar acertar isso. Então vamos ver 5644 

agora. Ficou lá, adoção de estratégias tem duas diretrizes, e o estabelecimento tem 5645 

duas também. E a última diretriz só tem uma, então ok, agora vamos voltar lá. 5646 

Adoção de estratégias de formação de públicos e difusão de produção de dança, 5647 

essa é uma diretriz. Eu queria que vocês lessem, podemos até ler as ações, ver se 5648 

está tudo contemplado ou se podemos pensar em alguma inclusão. Desenvolver 5649 

programas continuados de difusão, circulação e formação de público, com vista à 5650 

regularidade de fluxos, agendas e estabilidade de ações. A outra, ampliar e dar 5651 

continuidade aos programas de apoio a festivais não competitivos, encontros, 5652 

mostras, seminários e fóruns.  5653 
 5654 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5655 

 5656 

Eu tenho uma sugestão de inclusão. Foi uma das questões que a gente colocou 5657 

também. Ampliação de centros de referências de acervos direcionados a 5658 

preservação da memória e divulgação de pesquisas. [Intervenção fora do microfone] 5659 

Porque aqui não está só memória, lembra que a gente falou dos centros de 5660 

referências, como centros coreográficos, que são espaços para a produção? 5661 
 5662 

A Sra. Marta César (Região Sul): 5663 

 5664 

Esse negócio da gente também. De pensar nos espaços. 5665 
 5666 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5667 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5668 

 5669 
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Criação de uma política específica direcionada a memória e difusão da dança. Acho 5670 

que ficaria melhor. 5671 
 5672 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5673 

 5674 

Ok, mas e os centros de referências, mas e o centros de produção? Porque a gente 5675 

não falou. 5676 
 5677 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5678 

 5679 

Deixa-me fazer uma pergunta. Como eu não estava de manhã também e eu não 5680 

lembro. Existe alguma outra ação, ou alguma outra diretriz que fale sobre memória? 5681 
 5682 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5683 

 5684 

Sobre a memória tem, mas o problema que até eu ia colocar depois, mas assim, não 5685 

sei se a gente não tem que rever o eixo, porque o eixo da gente as proposições 5686 

estão além de fortalecer a ação do estado no planejamento de execução. Se a gente 5687 

observar o que a gente coloca, várias das questões que foram incluídas estão indo 5688 

além desse planejamento, estão entrando outras instâncias não só do estado. Eu 5689 

não sei se seria esse eixo. 5690 

  5691 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5692 

 5693 

A gente sempre toma o cuidado de esclarecer que algumas, várias ações, elas têm 5694 

um caráter tão transversal que elas permeiam vários eixos. Então pode ser que em 5695 

alguns casos há uma extrapolação mesmo, a gente precisa tomar cuidado, mas em 5696 

outros não, aparentemente há essa ampliação, mas não. Então por isso que tem que 5697 

ver caso a caso mesmo, porque tem a característica da transversalidade. Mas sua 5698 

sugestão seria exatamente aí, não é?  5699 
 5700 

A Sra. Marta César (Região Sul): 5701 

 5702 

Mas parte dessa que não está incluída aqui, que você tinha na sua antes. Não tinha 5703 

uma que ficou faltando? 5704 
 5705 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5706 

 5707 

É porque a gente tinha colocado como diretrizes a ampliação de centros de 5708 

referências. À parte de acervo já está na parte da memória, mas os centros de 5709 

referências da produção a gente não tem. Então vamos pensar como exemplo 5710 

espaços coreográficos. A gente não tem isso. Se vocês concordarem. [Intervenção 5711 

fora do microfone] Porque centros de referências vai ser muito difícil o campo 5712 

privado abrir, vai ter que estar no âmbito. [Intervenção fora do microfone] Não, o 5713 

exemplo é o do Rio, que é um modelo que eles replicaram da França, porque lá se 5714 

tem vários centros coreográficos nas várias regiões, e isso tem fomentado muito a 5715 

produção da dança. 5716 
 5717 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5718 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5719 
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Isso foi da década de 80, naquele grande vulgo que deu na França. [Intervenção 5720 

fora do microfone] Eu não sei se esse ponto de cultura que o governo. 5721 

 5722 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5723 

 5724 

Eu acho que os pontos de cultura são muito importantes nessa difusão, nessa 5725 

criação de Redes e interiorização, mas normalmente nos pontos de cultura você tem 5726 

aquelas oficinas mais pontuais, são poucos os centros de cultura que oferecem 5727 

ações mais continuadas. 5728 

 5729 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5730 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5731 

 5732 

O que eu estou pensando. Dos centros, de estimular isso e a criação desses 5733 

espaços, que é mais que. [Intervenção fora do microfone] Mais do que as capitais, 5734 

elas tem a possibilidade. O que eu quero dizer é, o centro coreográfico do Rio é 5735 

muito interessante, mas não desempenhou nenhuma ação mais contundente. 5736 

Quantos anos já tem esse centro. 5737 
 5738 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5739 

 5740 

Lúcia, a gente pode partir para uma proposta de redação? O que você acha? Uma 5741 

inclusão aí. 5742 
 5743 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5744 

 5745 

Eu tinha pensado na inclusão de criação de centros de referências para produção 5746 

em dança. Uma coisa sintética. 5747 
 5748 

[Falas sobrepostas] 5749 

 5750 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5751 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5752 

 5753 

Eu acho complexo, a gente pode até não colocar centro, mas complexos de 5754 

produção coreográfica, para não ficar achando que está imitando o Rio. 5755 
 5756 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5757 

 5758 

Então Lúcia, eu posso pedir, pausadamente, para a gente ir digitando e a gente já 5759 

coloca. 5760 
 5761 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5762 

 5763 

Estimular a criação de complexos coreográficos.  5764 
 5765 

[Falas sobrepostas] 5766 

 5767 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5768 

 5769 
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Complexos de criação não seria mais interessante? 5770 
 5771 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5772 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5773 

 5774 

Esse complexo é no sentido de espaço. [Intervenção fora do microfone] Esse 5775 

complexo coreográfico não dá fisicalidade. 5776 
 5777 

[Falas sobrepostas] 5778 

 5779 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5780 

 5781 

Complexos estruturais. 5782 
 5783 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5784 

 5785 

Posso fazer uma sugestão? Vamos terminar a redação e a gente volta para alguns 5786 

termos. Então ficou estimular a criação de complexos coreográficos. [Falas 5787 

sobrepostas] Eu estava falando para a Rosa que eu nunca conseguiria decorar uma 5788 

coreografia. Então, estimular a criação de complexos coreográficos, e a 5789 

continuidade? 5790 
 5791 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5792 

 5793 

De centros coreográficos. Não tem outra nomenclatura. 5794 
 5795 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5796 

 5797 

Centro de criação eu acho mais interessante do que coreográficos, porque de 5798 

criação envolve toda essa complexidade. 5799 
 5800 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5801 

 5802 

E lembrando que quem vai ler isso na ponta, nem sempre tem a tradução linear dos 5803 

termos. 5804 
 5805 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5806 

 5807 

Centro de criação e produção em dança. Pronto.  5808 
 5809 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5810 

 5811 

Centro de criação e produção em dança. Vou fazer a leitura. Só isso, não é? 5812 
 5813 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5814 

 5815 

Vocês querem situar nos estados? 5816 
 5817 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5818 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5819 
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Nas diversas regiões. 5820 
 5821 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5822 

 5823 

Se for colocar região é melhor colocar no âmbito federativo. 5824 
 5825 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5826 

 5827 

Qual a força que vocês querem dar para isso? Vocês querem garantir que todo 5828 

estado tenha e que mais do que isso, que todo município que puder tenha também? 5829 

Então eu sugiro colocar em nível federal, estadual, distrital e municipal. Nesse 5830 

sentido, nesse caso. [Intervenção fora do microfone] E o município vai ter centro 5831 

federal, um centro estadual. 5832 
 5833 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5834 

 5835 

Como faz, isso não é no âmbito federal não. Porque como é local, como vai ser? 5836 

Poderia retirar o federal. 5837 
 5838 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5839 

 5840 

O âmbito, quando se coloca a palavra âmbito subentende-se a retirada do federal. 5841 

Agora, a gente pode pensar que ela seja iniciativa. 5842 
 5843 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5844 

 5845 

Pode ter um centro nacional disso aí. 5846 
 5847 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5848 

 5849 

Pode, mas a questão é a palavra âmbito. Estimular a criação de centros de criação e 5850 

produção de dança. [Falas sobrepostas] Eu acho que é isso. Vamos fazer a leitura. 5851 

Estimular a criação de centros de criação e produção em dança nos âmbitos federal, 5852 

estadual, distrital e municipal. É aí mesmo não é? Lúcia, está contemplado? 5853 

[Intervenção fora do microfone] Vou colocar em votação, suficientemente esclarecido 5854 

o plenário, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, sem 5855 

manifestação, aprovado por unanimidade. O Pedro fez um texto, vou pedir para ele 5856 

ler. 5857 
 5858 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5859 

 5860 

Até porque fiquei na dúvida se está contemplando o que se levantou, então eu 5861 

pensei nisso. Estabelecer mecanismos diferenciados de acesso, por entes públicos 5862 

e privados, aos recursos disponibilizados ao fomento da dança, evitando-se 5863 

instrumentos de acesso simultâneo e a concorrência direta entre os mesmos. 5864 

[Intervenção fora do microfone] Se o instrumento de acesso é para ente público ele é 5865 

um, se é de ente privado ele é outro, e eles não se misturam, mais ou menos isso 5866 

que você estava colocando. Então eu vou escrever aqui. 5867 
 5868 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 5869 
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Não falei que a gente tinha que explorar o Pedro? 5870 
 5871 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5872 

 5873 

Eu vou fazer uma sugestão. Alguém quer, eu pediria que lessem de novo para a 5874 

gene não se estender muito. E aí a gente se compromete a mandar agora para o e-5875 

mail de vocês. Para não colocar no documento algo que ainda é muito incipiente. 5876 

[Intervenção fora do microfone]  5877 

 5878 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5879 

 5880 

Essa discussão já é antiga, e muito pertinente. 5881 
 5882 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5883 

 5884 

Se vocês quiserem eventualmente levar essa discussão de novo para o Fórum e 5885 

reformular isso. Vamos digitar isso. Em qual diretriz? 5886 
 5887 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 5888 

 5889 

Na segunda diretriz. 5890 
 5891 

[Falas sobrepostas] 5892 

 5893 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5894 

 5895 

Depois a hierarquização a gente sistematicamente faz no Ministério, caso 5896 

necessário. 5897 
 5898 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5899 

 5900 

Estabelecer mecanismos diferenciados de acesso, por entes públicos e privados, 5901 

aos recursos disponibilizados ao fomento da dança, evitando-se instrumento de 5902 

acesso simultâneo e a concorrência direta entre os mesmos.  5903 

 5904 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5905 

 5906 

Então finalizada a redação, eu vou fazer a leitura para vocês e em seguida a gente 5907 

abre para inscrições, caso necessário. 5908 
 5909 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5910 

 5911 

Desculpa, tem um pequeno erro, é evitando-se instrumento de acesso e 5912 

concorrência simultânea dos mesmos. 5913 
 5914 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5915 

 5916 

Então vamos lá? Estabelecer mecanismos diferenciados de acesso, por entes 5917 

públicos e privados, aos recursos disponibilizados ao fomento da dança, evitando-se 5918 
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instrumentos de acesso e a concorrência simultânea dos mesmos. Eu queria abrir 5919 

para inscrição. 5920 
 5921 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 5922 

 5923 

Eu queria só, não é nada aí. Uma coisa que eu estava pensando aqui, de a gente ter 5924 

em alguma ação o estímulo à criação de secretarias municipais de cultura em todo 5925 

país. 5926 
 5927 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5928 

 5929 

No plano nacional de cultura isso está estabelecido como diretriz geral, então o 5930 

Plano Setorial. 5931 
 5932 

[Falas sobrepostas] 5933 

 5934 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5935 

 5936 

Secretaria municipal de dança. Bom, podemos colocar em votação? Então, ninguém 5937 

quer se manifestar, em processo de votação, aqueles que concordarem 5938 

permaneçam como se encontram, sem manifestação, aprovado por unanimidade.  5939 
 5940 

A Sra. Cláudia Pires da Costa (Região Nordeste): 5941 

 5942 

Marcelo, você tem que ter uma coreografia para essa fase, igual aquelas mulheres 5943 

do avião. 5944 

 5945 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5946 

 5947 

Eu não consigo imaginar como vocês conseguem decorar. [Intervenção fora do 5948 

microfone] Porque não tem nada, fica tudo na cabeça. [Intervenção fora do 5949 

microfone] Acho que vai ser difícil. Então a diretriz seguinte, adoção de estratégias 5950 

de adoção de público e difusão de produção de dança. 5951 
 5952 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5953 

 5954 

Eu fiz o dever de casa, sinto muito. São algumas questões que a gente tinha 5955 

colocado nas nossas diretrizes e que eu acho importante. A questão da 5956 

transversalidade, estimular ações transversais da dança com outras áreas como 5957 

educação, turismo, ação social, meio ambiente, dentre outras, objetivando a 5958 

ampliação da formação de público. A transversalidade, a gente precisa. 5959 
 5960 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5961 

 5962 

E você sugere nessa diretriz? Vou pedir para você repetir calmamente. 5963 
 5964 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 5965 

 5966 
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Estimular ações transversais da dança com outras áreas, como educação, turismo, 5967 

ação social, meio ambiente dentre outras, objetivando a ampliação e formação de 5968 

público. 5969 
 5970 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5971 

 5972 

Vamos fazer a leitura da proposta da Lúcia. Estimular ações transversais da dança 5973 

com outras áreas, como educação, turismo, ação social, meio ambiente, dentre 5974 

outras, objetivando a ampliação e formação de público. Eu faço aqui uma 5975 

observação, é uma forma exemplificativa, estamos exemplificando algumas 5976 

questões, existem duas estratégias. Às vezes é estrategicamente bom exemplificar 5977 

algumas e outras não, ou às vezes achar um termo geral. Eu gostaria de colocar 5978 

para vocês essa questão, porque às vezes educação, turismo, ação social e meio 5979 

ambiente são áreas já tão importantes, se a gente conseguir garantir pelo menos 5980 

essas já está bom, e outras que vierem posteriormente, melhor ainda. Ou se não, se 5981 

existem outras importantes para a gente incluir, ou se não vamos buscar um termo 5982 

genérico. Entenderam? 5983 
 5984 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 5985 

da Cadeia Produtiva por Formação): 5986 

 5987 

Por que não coloca tecnologia, outras áreas de conhecimento. 5988 
 5989 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 5990 

 5991 

Dentre outras áreas do conhecimento? 5992 
 5993 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 5994 

 5995 

Desculpa discordar nesse caso porque se você não exemplificar alguma coisa nesse 5996 

sentido tenderá a dirigir-se para teatro, música e outras áreas do segmento artístico 5997 

cultural. Aí a exemplificação evita-se o vício. 5998 
 5999 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6000 

 6001 

Então tem que tirar o dentre outras, porque se não esses outras vão caber outras 6002 

áreas. 6003 
 6004 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 6005 

 6006 

Mas elas caberem também não é demérito, mas elas evitarem o pensamento na 6007 

área da educação, do turismo. Porque a questão aí é que se você colocar genérico a 6008 

gente tende a ficar no segmento artístico cultural, quando ela amplia, extrapola o 6009 

âmbito da cultura, para educação, turismo, ela não nega o âmbito cultural, mas 6010 

direciona para as áreas. 6011 
 6012 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6013 

 6014 

Então eu acho importante incluir o que a Dulce falou, do tecnológico. 6015 
 6016 



123/168 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 6017 

 6018 

Sim. Turismo, ação social, meio ambiente, tecnologia.  6019 
 6020 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6021 

 6022 

Mais alguma inclusão? Estimular ações transversais de dança com outras áreas 6023 

como educação, turismo, ação social, meio ambiente, ciência e tecnologia, dentre 6024 

outras, objetivando a ampliação e formação de público. O plenário está muito 6025 

disperso. Suficientemente discutido, vou colocar em votação, sem manifestação, 6026 

aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, sem manifestação, 6027 

aprovado por unanimidade. 6028 
 6029 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6030 

 6031 

Esse dentre outras está me incomodando um pouco. 6032 
 6033 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6034 

 6035 

É muito importante, porque cada vez que a gente consiga transversalidade é isso, a 6036 

transversalidade não define os campos de conhecimento que vão se inter-relacionar, 6037 

ela é abrangente, então quanto mais a gente conseguir, mais a dança vai estar 6038 

presente em outras áreas, então é importante que fique o dentre outras. Até mesmo 6039 

porque se isso é um Plano para 10 anos, as questões se modificam e a gente não 6040 

pode fazer um Plano pensando só no agora. 6041 
 6042 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6043 

 6044 

A minha proposta não era ficar só nessas áreas, era dar um caráter para o outras, 6045 

não deixar ele tão aberto, mas eu concordo com você. 6046 
 6047 

[Falas sobrepostas] 6048 

 6049 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6050 

 6051 

Então está aprovado? Vamos voltar ali. Estabelecimento de mecanismos 6052 

democráticos e transparentes, essa é a próxima? Então vamos, a próxima ação. 6053 

Estabelecimento de mecanismos democráticos e transparentes voltados para o 6054 

intercâmbio de profissionais da área e circulação de grupos e companhias nacional e 6055 

internacionalmente. Essa é uma diretriz, possui duas ações. Estabelecer uma 6056 

política cultural de intercâmbio e residência artística nacional. 6057 
 6058 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6059 

 6060 

Só por uma questão de coerência de circulação de artistas, grupos e companhias. A 6061 

gente está colocando sempre isso. 6062 
 6063 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6064 

 6065 

Na diretriz? 6066 
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A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6067 

 6068 

Circulação de artistas, grupos. Para a gente ficar igual. 6069 

  6070 

A Sra. Jaqueline Alves de Castro (Representante Especialista nos Elos da 6071 

Cadeia Produtiva de Produção): 6072 

 6073 

Só uma coisinha, faltam 5 para as 5 horas. 6074 
 6075 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6076 

 6077 

Eu acho que as questões que ficarem. [Intervenção fora do microfone] Aí a relatora 6078 

vai ter um trabalho com a questão que vai ser colocada para o Fórum. Só vou pedir 6079 

o seguinte, essas inclusões que vão ocorrer e aí a gente só vai admitir inclusões, 6080 

caso necessário alguma questão como colocar artistas ou Distrito Federal, sem 6081 

problemas. Só que essas inclusões vou pedir para você tomar o cuidado para 6082 

garantir já em cima daquela experiência que a gente tem de fazer chegar a todos, ou 6083 

se você preferir a gente pode enviar, tentar as duas formas, envia para a gente e a 6084 

gente envia, tentar os dois mecanismos para que todos recebam, e caso algum 6085 

membro do Colegiado não concorde, que faça uma redação paralela, vai ter uma 6086 

discussão nesse processo, mas que talvez possa chegar em um impasse e que ele 6087 

seja insolúvel, vamos tentar não ter essas coisas, mas pode ocorrer, caso ocorra 6088 

mandar as duas propostas, uma aprovada de modo geral e o dissenso, aquela 6089 

proposta de alguém. [Intervenção fora do microfone] Você garante Dulce? 6090 

 6091 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6092 

 6093 

Até porque a grande maioria do Colegiado vai estar no Fórum Nacional de Dança, 6094 

inclusive os representantes do Ministério da Cultura. 6095 
 6096 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6097 

 6098 

Mas eu acho que a gente pode tentar adiantar um pouco, se a gente já levar para lá 6099 

uma coisa mais discutida e arrumada é muito melhor. Então é melhor a gente já 6100 

continuar agora trabalhando para poder fechar. 6101 
 6102 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6103 

 6104 

Vamos continuar. 6105 
 6106 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6107 

 6108 

Eu acho que nesse item não tem nenhuma inclusão por enquanto. Então a diretriz 6109 

seguinte, desenvolvimento de processo colaborativos entre as instâncias federal, 6110 

estadual, distrital e municipal, para adoção de políticas complementares. Colocamos 6111 

aí só a inclusão da palavra distrital, nem vamos colocar em votação, porque 6112 

automaticamente já está aprovado. Tem uma ação só. Promover a colaboração 6113 

entre as instâncias federal, estadual, distrital e municipal no planejamento e gestão 6114 

das políticas públicas para a dança, através do Sistema Nacional de Cultura. Só 6115 

lembrando que não é para discutir, é para relembrar e ver daí dá para tirar alguma 6116 
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outra ação. Pode descer? Então vamos para o eixo 2. A diretriz seguinte, realização 6117 

de mapeamento da área de dança de forma a identificar estatisticamente os diversos 6118 

elos da cadeia produtiva de forma ampla e transparente. 6119 

 6120 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 6121 

da Cadeia Produtiva por Formação): 6122 

 6123 

Essa cadeia produtiva, a gente está usando não é? [Intervenção fora do microfone] 6124 

É uma coisa tão perigosa isso. Porque é tão indefinido. 6125 
 6126 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6127 

 6128 

Parece que vocês estão presos a essa terminologia de cadeia. 6129 
 6130 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 6131 

da Cadeia Produtiva por Formação): 6132 

 6133 

Não condiz com a realidade. 6134 
 6135 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6136 

 6137 

A gente relutou no início e depois foi relaxando. 6138 
 6139 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6140 

 6141 

Com relação a essa diretriz, alguma sugestão? Querem fazer a leitura das ações 6142 

para ver se. Cadastrar acervos e mapeamentos já existentes na área da dança e 6143 

realizar pesquisas de campo, levantamento e análise de dados, sobre a produção de 6144 

dança nos diversos estados de acordo com os seguintes critérios: produção artística, 6145 

eventos, bolsas de pesquisa, ensino, organizações de classe, publicações e 6146 

mapeamentos de público e de profissionais, entre outros. [Intervenção fora do 6147 

microfone] Não é para debater, é só para saber se está faltando alguma ação que 6148 

não foi contemplada. 6149 
 6150 

O Sr. José Maurício (FUNARTE): 6151 

 6152 

Aquele de criar uma rede digital, eu acho que puxou ali. 6153 
 6154 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6155 

 6156 

Então está certo ali. São três ações nessa primeira diretriz. Desce um pouco, ali tem 6157 

um outro problema, o que é aquilo? [Intervenção fora do microfone] Aquele realizar 6158 

atividades que contribuam. [Intervenção fora do microfone] Só para confirmar. A 6159 

criação de uma política específica tem quatro ações, não é isso? E o criar editais? 6160 

[Intervenção fora do microfone]  6161 

 6162 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 6163 

 6164 

Assegurar já foi um acréscimo e foi desse acréscimo que fez a confusão aqui. 6165 
 6166 
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A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6167 

 6168 

Posso fazer uma proposta de encaminhamento? Desculpa, é que a gente está em 6169 

coisas paralelas não por não querer não estar prestando atenção, mas é que a gente 6170 

tem muita coisa. Eu estou terminando o documento do Fórum Nacional de Dança, 6171 

para a Lei Rouanet, que o prazo de protocolo é hoje, vamos mandar por e-mail 6172 

mesmo. A gente tem uma outra questão importantíssima que é a não habilitação do 6173 

Fórum Nacional de Dança na CNIC, que a gente tem os documentos, estou 6174 

imprimindo, em função de erros no Ministério a gente vai deixar de tratar coisas 6175 

absolutamente importantes, relevantes, para ficar vendo ponto a ponto de uma coisa 6176 

que a gente não vai terminar. A minha proposta é suspender isso, porque de 6177 

qualquer forma, claro que vamos avançar, a gente entende tudo isso, mas temos 6178 

coisas que são de interesse do Colegiado, de relevância imediata do que a 6179 

discussão de ponto a ponto, que não vamos conseguir concluir, mas que temos o 6180 

prazo de 40 minutos para concluir. Um é o texto das alterações, se é de consenso 6181 

àqueles pontos que eu li e que o Gustavo comentou, e a outra é a questão do Fórum 6182 

Nacional de Dança ter sido excluído da CNIC, por um erro do Ministério, um erro 6183 

legal do Ministério da Cultura, pena que agora o Hélio não está mais aqui, para a 6184 

gente poder. Então houve um erro no processo de habilitação das entidades, o 6185 

Fórum Nacional de Dança que tinha uma cadeira não foi habilitado, por erro, nós 6186 

temos toda documentação, eu vou ficar em Brasília amanhã para pleitear isso no 6187 

Ministério da Cultura, e é importante que o Colegiado esteja acompanhando, porque 6188 

a gente perdeu a única cadeira de dança, na única entidade nacional com 6189 

representação na CNIC é o Fórum Nacional de Dança. Então eu queria fazer a 6190 

proposta da gente suspender, discutir isso e resolver. 6191 
 6192 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 6193 

da Cadeia Produtiva por Formação): 6194 

 6195 

Eu só queria, as coisas ficaram misturadas, é a importância que tem a questão da 6196 

Lei Rouanet, inclusive, para o Colegiado, para mostrar esse apoio à mudança da Lei 6197 

Rouanet, isso é fundamental, que o Colegiado. 6198 

 6199 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6200 

 6201 
A gente pode fazer uma moção do Colegiado, de apoio, independente do documento 6202 

do Fórum e das entidades. Eu só não sei como encaminhar isso. E tem a questão, 6203 

importantíssima essa, da não habilitação. 6204 
 6205 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6206 

 6207 

Só para, essa questão das contribuições Marise, da Lei Rouanet, eu tinha entendido 6208 

quando a gente falou isso, foi acatado imediatamente, então aqueles três pontos que 6209 

você levantou e o Gustavo já disse que era possível. Já foi aprovado de manhã. 6210 
 6211 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6212 

 6213 

Vocês sabem que o prazo é hoje, não é? 6214 
 6215 

[Falas sobrepostas] 6216 
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A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6217 

 6218 

Eu só tenho um parágrafo. 6219 
 6220 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6221 

 6222 

Eu só quero perguntar ao plenário, há uma proposta de encaminhamento da Marise, 6223 

eu só quero perguntar se então a gente passa para essa pauta agora, suspende 6224 

essa questão de inclusões, quero fazer essa consulta. E fica a cargo da Lúcia, que é 6225 

a nossa relatora, o encaminhamento de diretrizes. 6226 
 6227 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6228 

 6229 

Eu só fico preocupada com uma coisa. A primeira questão, eu concordo com a 6230 

Dulce, para a gente não misturar as questões, são duas instâncias, que a gente está 6231 

falando, a questão do Fórum e a questão do Colegiado. Essa questão aqui das 6232 

diretrizes também são importantíssima, pela questão de presencialmente a gente 6233 

estar discutindo o que facilita e adianta o processo, porque depois fica aquela coisa, 6234 

de não tive tempo. Mas a gente precisa chegar a um documento final. 6235 
 6236 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6237 

 6238 

Dulce, eu posso fazer uma sugestão? Eu sugeriria o seguinte, a gente tem urgência 6239 

em alguns pontos. Parece-me que os três pontos lidos pela Marise e já discutidos 6240 

aqui, pela manhã, já estão meio em consenso. Ela só queria fazer um ponto, a gente 6241 

discute rapidamente isso, para ela já enviar a contribuição. E a gente suspende 6242 

temporariamente. E deixa um pouco mais para o final essa questão de uma posição, 6243 

que eu acho que é importantíssimo vocês tirarem com relação à exclusão acidental, 6244 

ou não, do Fórum da CNIC. E pelo menos, se não for uma moção ou não, pelo 6245 

menos uma posição oficial unânime registrada em ata de vocês, para a hora que for 6246 

articular isso com o Ministério a pessoa já leva o documento. 6247 

  6248 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6249 

 6250 

Só para repassar, os três pontos foram discutidos. A questão do parecerista Ad hoc 6251 

no artigo 30, ficou contemplada, o parecerista Ad hoc a ser contratado pelo 6252 

Ministério na aprovação dos projetos. A questão de separar o Fundo Setorial das 6253 

artes, o fundão , a gente propôs a divisão, vamos dividir em dois. 6254 
 6255 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 6256 

da Cadeia Produtiva por Formação): 6257 

 6258 

Eu ficaria em um só. Dança, teatro, música, artes plásticas. Um, artes, dança, teatro, 6259 

música e artes plásticas. Na medida em que a gente separa um para dança, teatro e 6260 

circo, a gente está mais uma vez consolidando uma arte cênicas. 6261 
 6262 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6263 

 6264 

Então mantém a redação original e tira o dentre outras. 6265 
 6266 
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A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6267 

 6268 

E lembrando que a gente falou do parecerista Ad hoc, que sejam criados critérios 6269 

para a seleção desses pareceristas. 6270 
 6271 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6272 

 6273 

Através de edital público. 6274 
 6275 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6276 

 6277 

Então o primeiro ponto acordado? 6278 
 6279 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6280 

 6281 

Querem que eu leia a redação proposta para a gente. Marcelo, e talvez o Pedro 6282 

possa nos ajudar. Artigo 30, que é o parecerista Ad hoc. Os projetos culturais 6283 

previstos nessa Lei serão apresentados, analisados e aprovados pelo Ministério da 6284 

Cultura. Parágrafo Único, para o cumprimento do disposto nesse artigo o Ministério 6285 

da Cultura poderá contratar peritos e instituições especializadas para a elaboração 6286 

de pareceres técnicos que subsidiem a análise dos projetos culturais. Essa é a 6287 

redação proposta. A nossa sugestão é: poderá contratar peritos e instituições 6288 

especializadas, mediante a relação previamente estabelecida através de editais 6289 

públicos. É isso? Esses peritos e instituições que serão contratados estarão 6290 

previamente em um edital público de pareceristas que vão se candidatar e ficar 6291 

stand by esperando o contato. 6292 

 6293 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6294 

 6295 

A gente não tinha dado a sugestão de sair peritos e passar para parecerista? 6296 
 6297 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6298 

 6299 

Posso meter o dedo? É que perito é mais técnico, o perito emite um parecer, um 6300 

parecerista nem sempre é um perito. É uma questão semântica. 6301 
 6302 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6303 

 6304 

Nas agências de fomento e pesquisa é usado parecerista Ad hoc. 6305 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6306 

 6307 

Eu estranho, porque em cada área do conhecimento tem, mas no direito, por 6308 

exemplo, a gente deixaria perito. Eu acho que aqui é uma redação. [Intervenção fora 6309 

do microfone] Só estou colocando na minha área e tentando justificar porque está 6310 

perito aqui, mas é só uma sugestão. 6311 
 6312 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6313 

 6314 

Então só um pouquinho, fica, assim, eu só acho que não interessa se chama perito 6315 

ou parecerista, só acho que ele tem que ser, estar em uma lista de editais, então 6316 
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incluir mediante seleção pública de editais, eles ficam a espera de uma possível, ou 6317 

não, contratação, participa de um edital público como comissão de seleção, de 6318 

Universidade, de redação ou de análise de concurso. Mediante o edital público, só 6319 

isso. 6320 

 6321 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6322 

 6323 

Edital público de inscrição, agora tem que ver quem vai selecionar, porque por 6324 

exemplo, nas agências de fomento você tem o banco de dados dos pareceristas e 6325 

as câmeras que dão indicação da composição desse banco de dados. 6326 
 6327 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6328 

 6329 

O banco de dados através de edital público. Aí no edital. 6330 
 6331 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6332 

 6333 

Eu não entraria em banco dedos, deixa uma coisa geral, através de editais públicos. 6334 
 6335 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6336 

 6337 

Outra coisa que a Rosa pediu para voltar, é realmente o fundão. Vão ser seis 6338 

Fundos. 6339 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6340 

 6341 

Aquele fundão eu não entendo por que a gente já não separa. Eu não entendi essa. 6342 

Por que não põe Fundo Setorial de Dança, Fundo Setorial de Teatro, Fundo Setorial 6343 

de Circo. 6344 
 6345 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 6346 

 6347 

Ou então Fundo Setorial de dança, teatro e circo. 6348 

 6349 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 6350 

da Cadeia Produtiva por Formação): 6351 

 6352 

Eu acho que [Pronunciamento fora do microfone] 6353 

 6354 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6355 

 6356 

É separar todos, se a gente coloca no mesmo item Fundo Setorial de teatro, circo, aí 6357 

sim estamos continuando ficando para trás. 6358 
 6359 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6360 

 6361 

Eu seja, Fundo das Artes, com a criação dos Fundos específicos de dança e etc. 6362 

Deixa como Fundo das Artes. 6363 
 6364 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6365 

 6366 
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Fundo das Artes a saber: Fundo do Teatro. 6367 
 6368 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 6369 

 6370 

É a questão da manhã, do Gustavo, que foi os sub fundos. 6371 

 6372 

[Falas sobrepostas] 6373 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6374 

 6375 

A questão é que são seis Fundos, só um pouco. 6376 
 6377 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6378 

 6379 

O Fundo de Artes composto pelo Fundo de Teatro, Fundo de Dança, Fundo de Circo 6380 

e os Fundos todos. 6381 
 6382 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6383 

 6384 

Para exatamente não concorrer, não há concorrência igual com as outras áreas, a 6385 

dança é isso. Porque desses seis Fundos tem um só para Livro e Leitura, tem um só 6386 

para o Audiovisual, só para a diversidade. 6387 
 6388 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6389 

 6390 

É por isso que eu não concordo com Fundo de Artes, é o que estou colocando.  6391 
 6392 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6393 

 6394 

O CONAPED vai propor Fundo de Artes Cênicas, Fundo de Artes Visuais e Fundo 6395 

de Música, já está na Casa Civil. 6396 
 6397 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6398 

 6399 

Na minha cabeça não tem que ter Fundo de Arte, é Fundo de Teatro, Fundo Setorial 6400 

de Dança e etc. [Falas sobrepostas] É uma estratégia para que a gente possa se 6401 

desquitar de verdade. 6402 
 6403 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6404 

 6405 

Por que vocês não colocam assim, Fundo Setorial de Teatro, Circo, Dança, Artes 6406 

Visuais e de Música, dentre outras. 6407 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6408 

 6409 

A minha sugestão é que não sejam criados seis Fundos, sejam criados não sei 6410 

quantos Fundos, mas que tenha lá. 6411 
 6412 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6413 

 6414 

Você quer colocar incisos novos? 6415 
 6416 
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A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6417 

 6418 

Cada um com um inciso.  6419 
 6420 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6421 

 6422 

Assim como foi separado. [Intervenção fora do microfone] Nesse caso precisaria 6423 

criar um parágrafo para garantir outras que vierem a ser constituídas. 6424 
 6425 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6426 

 6427 

Perfeito. [Intervenção fora do microfone] Não deixar novas possibilidades, aliás, 6428 

deixar aberto para novas possibilidades. O último item ficaria assim. 6429 
 6430 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6431 

 6432 

Desculpa, eu fui perguntar ali se o envio por e-mail é no prazo até a data de hoje, é 6433 

até meia-noite, se é até as seis. [Intervenção fora do microfone] Eu queria saber se 6434 

era até as 18 horas ou se era até meia-noite. [Intervenção fora do microfone] Então 6435 

dá tempo. 6436 
 6437 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6438 

 6439 

Vamos colocar em votação, se todos concordam. Eu e o Rui concordamos. 6440 
 6441 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6442 

 6443 

Eu voto nessa [Pronunciamento fora do microfone] 6444 

 6445 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6446 

 6447 

Inciso 1: Fundo Setorial de Dança. 2:Fundo Setorial de Teatro. 3:Fundo Setorial de 6448 

Circo. 4: Fundo Setorial de Artes Visuais. E etc. E lá no último faz isso que o Marcelo 6449 

colocou. 6450 
 6451 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6452 

 6453 

Equalização e aí? 6454 
 6455 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6456 

 6457 

Aí a gente colocaria outro parágrafo. [Intervenção fora do microfone] Porque a gente 6458 

tem que dar conta do dentre outras, esse parágrafo. 6459 
 6460 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6461 

 6462 

O parágrafo 1º integrará o Fundo Nacional de Cultura, do audiovisual, nos termos. 6463 

Parágrafo 2º: -outras atividades culturais não contempladas. 6464 
 6465 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6466 
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Prever a criação de novos Fundos Setoriais a partir de novas demandas. 6467 
 6468 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6469 

 6470 

Categorias, bom vamos colocando assim. [Falas sobrepostas] Mas vamos utilizar 6471 

categoria que é o termo que eles estão usando aqui. Pode ser, vamos colocar assim, 6472 

o surgimento de novas categorias implicará na criação de Fundos respectivos. 6473 

[Intervenção fora do microfone] Específicos pode ser, é melhor. Como ficou? 6474 
 6475 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6476 

 6477 

O surgimento de novas categorias implicará na criação de Fundos específicos, 6478 

parágrafo 2º. 6479 
 6480 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6481 

 6482 

E é uma sugestão, depois pode ser repensado. 6483 
 6484 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6485 

 6486 

Então ta. E o mais polêmico, quer dizer, para mim, que é a questão do artigo 4º, no 6487 

caput fala que o PROFIC estabelecerá, observará as diretrizes estabelecidas pela 6488 

Comissão Nacional, pela CNIC, que será composta paritária blá, blá, blá, e 6489 

composta por pelo menos um representante de cada um dos Comitês Gestores, ou 6490 

seja, cada um dos Comitês Gestores, dos Fundos Setoriais, cada Fundo Setorial 6491 

terá um Comitê Gestor, correto? Esse Comitê Gestor tem que ter no mínimo um 6492 

representante na CNIC, de cada Fundo tem que estar na CNIC um representante de 6493 

cada Comitê Gestor. Agora, o Comitê Gestor está sendo criado por essa Lei, ele 6494 

ainda não, então ficam criados no âmbito da CNIC Comitês Gestores Setoriais. A 6495 

sugestão do Gustavo era que a gente pode utilizar os Colegiados setoriais. 6496 

[Intervenção fora do microfone] Aí a gente tem que mudar a redação do parágrafo 6497 

único. Aí eu pergunto, o Colegiado setorial tem de todas as áreas dos Fundos ali? 6498 

 6499 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6500 

 6501 

Não, tem das 5 áreas, mais o da livre leitura. Aí nós temos no audiovisual existente 6502 

uma agência, não é um Colegiado, memória e patrimônio cultural brasileiro. 6503 

[Intervenção fora do microfone] Tem o IPHAN, que é um Conselho também, mas não 6504 

é o Colegiado. A SID é uma Secretaria, mas não tem um Conselho específico. 6505 

 6506 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6507 

 6508 

Sabe por quê? Porque a gente vai ter a CNIC, o Colegiado, o Conselho Nacional e 6509 

mais um Comitê Gestor, então vai ser. O Colegiado setorial, qual o papel do 6510 

Colegiado setorial no Conselho de Políticas? Ele é um Conselho consultivo, tem 6511 

reuniões semestrais, ele será o Comitê Gestor de Fundo? Não sei, porque a gestão 6512 

de Fundo não é assim. Por isso que eu fiquei em dúvida. 6513 
 6514 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6515 

 6516 
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A gente ai ter uma questão jurídica, isso vai ser uma Lei, o que constitui o Conselho 6517 

e os Colegiados é um decreto presidencial, a Lei está acima, hierarquicamente, do 6518 

decreto. A gente pode pensar em uma forma de fazer com que o que estiver redigido 6519 

na Lei não conflite com o decreto, para o decreto não ter que ser alterado depois, 6520 

porque se conflitar o decreto vale menos e é ele que tem que ser alterado. O que a 6521 

gente podia pensar, é alguma, talvez criar um novo parágrafo aqui e colocar o 6522 

seguinte, pensando alto, em casos de haver Colegiados setoriais no âmbito do 6523 

Conselho Nacional de Política Cultural, os Comitês Gestores serão representados 6524 

por essas instâncias. Alguma coisa assim. 6525 
 6526 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6527 

 6528 

Representados ou indicados por essas instâncias, porque o trabalho do Fundo é 6529 

enorme e diferenciado. 6530 
 6531 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6532 

 6533 

É que o Comitê Gestor, a gestão de um Fundo implica em questão técnica, contábil 6534 

e etc.  6535 
 6536 

 O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6537 

 6538 

Só mais uma, não está nas atribuições desse Colegiado gerir o Fundo, mas sem 6539 

problema, se isso está na Lei é só alterar o decreto. A gente coloca mais uma 6540 

atribuição para o Conselho, o decreto que vai se adequar a Lei depois. 6541 
 6542 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6543 

 6544 

Eu acho que pode ser a indicação. 6545 
 6546 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6547 

 6548 

Pode manter o caput e o parágrafo único transforma em parágrafo 1º? Porque no 6549 

caput fala que a CNIC será composta por pelo menos um de cada Comitê Gestor, 6550 

um representante de cada um. E o parágrafo único cria os Comitês Gestores. Então 6551 

a gente pode transformar o único e m primeiro e colocar um parágrafo 2º dizendo: 6552 

nas áreas em que houver Colegiado setorial constituído o Comitê Gestor será 6553 

indicado pelo Colegiado. 6554 

  6555 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6556 

 6557 

Vamos redigir aqui? Parágrafo 2º:nas áreas em que houver Colegiado setorial 6558 

constituído, no âmbito do Conselho Nacional de Política Cultural, CNPC. 6559 

[Intervenção fora do microfone] O Comitê Gestor ou os representantes? É o Comitê 6560 

mesmo.  6561 
 6562 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6563 

 6564 

Os membros do Comitê Gestor serão indicados. 6565 
 6566 
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O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6567 

 6568 

Então ta. Os membros do Comitê Gestor, serão indicados pelo. Teve um problema 6569 

aí. A gente pode inverter, vamos colocar isso para o final. Os membros dos Comitês 6570 

Gestores serão indicados pelos Colegiados setoriais, instituídos no âmbito do 6571 

Conselho Nacional de Política Cultural. 6572 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6573 

 6574 

Os membros dos Comitês Gestores dos Fundos setoriais serão indicados pelos 6575 

Colegiados setoriais, instituídos no âmbito do Conselho Nacional de Política Cultural. 6576 

Isso aí, se tiverem que corrigir a redação. 6577 
 6578 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6579 

 6580 

Mas a idéia está aí.  6581 
 6582 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6583 

 6584 

Isso aí. Obrigada. Agora fiquei sabendo que é até meia-noite, então vou ficar 6585 

fazendo isso e vou mandar por e-mail. 6586 

 6587 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 6588 

da Cadeia Produtiva por Formação): 6589 

 6590 

Não só a discussão, mas a mudança da Lei. [Pronunciamento fora do microfone] 6591 

 6592 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6593 

 6594 

O Colegiado está enviando essas sugestões e eu fiz um preâmbulo vou ler para 6595 

vocês. 6596 
 6597 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6598 

 6599 

Essa questão da PROFIC está resolvida? [Intervenção fora do microfone] Então está 6600 

bom. 6601 
 6602 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6603 

 6604 

Dirigido a Excelentíssima Ministra, chefe da Casa Civil, em atenção à consulta 6605 

pública sobre o projeto de Lei, que instituí o Programa Nacional de Fomento e 6606 

Incentivo a Cultura, PROFIC, e dá outras providências, o Colegiado setorial de 6607 

dança, instituído no âmbito do CNPC, vem pelo presente apresentar suas 6608 

considerações. Preliminarmente, reconhecemos a relevância do processo 6609 

democrático de discussão acerca das alterações propostas, bem como do apoio 6610 

significativo da Sociedade Civil, de entidades representativas de diversas áreas 6611 

acadêmicas, produtiva da cultura, e artistas em geral de todas as regiões do Brasil. 6612 

Na verdade é uma abertura, a gente pode corrigir redação, mas para dizer que nós 6613 

reconhecemos a importância da discussão. [Intervenção fora do microfone] Mas é 6614 

uma coisa mais genérica. Apoiamos as alterações propostas, uma redação simples, 6615 

só para não chegar seco. Ou vocês querem discutir a redação? [Intervenção fora do 6616 
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microfone] Só para dizer que a gente concorda com as alterações, reconhece a 6617 

relevância, gostamos da forma como foi proposta e da discussão coletiva. 6618 

[Intervenção fora do microfone] Eu corrijo a redação depois, com quem estiver aqui, 6619 

e a gente coloca essas alterações. Ok, esse ponto está encerrado, é isso? A 6620 

questão da representação na CNIC, aconteceu o seguinte, só para passar o relato. 6621 

Na última reunião do Colegiado foi apontado o Fórum Nacional de Dança, não havia 6622 

sido habilitado como entidade, para indicar um representante para CNIC, porque o 6623 

Ministério, depois, a gente já estava em um processo. No processo anterior já estava 6624 

representado. O Ministério entendeu que não havia documentos que comprovavam 6625 

a atuação em todas as regiões do estado. Nós fizemos uma rodada nacional, 6626 

enviamos os documentos, eu estive no Ministério, examinei o processo, tenho o 6627 

número do processo, tudo registrado, examinei o processo, com o assessor do 6628 

Chefe de Gabinete do Secretário, que estava responsável pelo processo. Vimos 6629 

ponto a ponto, quais eram os documentos que faltavam, conforme o Ofício que ele 6630 

havia encaminhado. Foi solicitado para todos os diretores do Fórum, que enviassem 6631 

seus comprovantes de residência, para comprovar que a gente tinha representação 6632 

em todas as regiões do país. Enviados todos os documentos necessários, pronto, 6633 

ficou tranqüilo e tenho vários e-mails comunicando para a Jaqueline que assumiu 6634 

essa questão dentro da CNIC, e ela ficou de, enfim, a gente trocava e-mails, e ela 6635 

disse que ainda não tinha saído. Quando encaminhamos todos os documentos, a 6636 

Comissão que examinou depois houve por bem achar um único ponto que o Fórum 6637 

não havia atendido, que era o reconhecimento, a autenticação do Estatuto Social, 6638 

que não estava. 6639 

 6640 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6641 

 6642 

Desculpa, mas isso estava lá desde o início. 6643 
 6644 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6645 

 6646 

O reconhecimento, a autenticação do documento do Estatuto Social, que já estava 6647 

no processo. 6648 

 6649 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6650 

 6651 

Isso veio escrito? 6652 
 6653 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6654 

 6655 

Exatamente. Quando eu fiquei sabendo que já havia sido nomeada a CNIC, eu liguei 6656 

para o Ministério muito indignada, e disse: Jaqueline como assim foi nomeada a 6657 

CNIC e o Fórum não foi habilitado? Nós não recebemos nada. E ela disse que 6658 

estava me encaminhando o Ofício enviado para a Diretora do Fórum aqui de 6659 

Brasília. Só que a data da Portaria da nomeação é 8 de janeiro e a data do Ofício 6660 

encaminhando a inabilitação é 8 de janeiro. Isso é motivo para nulidade. 6661 
 6662 

A Sra. Dulce Tâmara da Rocha Lamego (Representante Especialista nos Elos 6663 

da Cadeia Produtiva por Formação): 6664 

 6665 

Não pode anular não? 6666 
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A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6667 

 6668 

Isso é motivo para nulidade da eleição da CNIC, eu queria que alguém do Ministério 6669 

pudesse nos acompanhar nessa discussão. 6670 
 6671 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6672 

 6673 

Como sugestão de encaminhamento. 6674 
 6675 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6676 

 6677 

Há uma questão jurídica, o processo de indicação de habilitação deve obedecer a 6678 

Lei 8666 de 1993, a Lei de licitações, que rege os concursos públicos e editais 6679 

públicos em geral. Na 8666 em caso de tempo pode recorrer, não me lembro bem, 6680 

não é a minha área de atuação. Quando foi publicado a Portaria no dia 8, o Fórum 6681 

não havia sido publicado a inabilitação do Fórum. No mesmo dia 8 ela mandou um 6682 

Ofício dizendo que a sua entidade não foi habilitada, mas já tinha saído de manhã a 6683 

Portaria. Então isso, no meu entendimento, é motivo de nulidade de todo o processo 6684 

eleitoral da CNIC, ou seja, a gente tem que tomar outra providência, porque a dança 6685 

não está representada na CNIC. É um motivo legal. 6686 
 6687 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6688 

 6689 

Não foi uma inabilitação. 6690 
 6691 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6692 

 6693 

Foi uma inabilitação. Não foi publicada inabilitação, foi publicada a Portaria, e o 6694 

Ofício que comunicou a inabilitação saiu no mesmo dia da Portaria. 6695 
 6696 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6697 

 6698 

Ou seja, impossibilitando o prazo para recurso. 6699 
 6700 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6701 

 6702 

É um motivo de nulidade do edital, claro, em sentido amplo. Então a gente fica nessa 6703 

situação. 6704 
 6705 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6706 

 6707 

A gente não pode fazer dois encaminhamentos? Uma essa questão de amanhã 6708 

correr atrás dessa nulidade no Ministério. E a outra do Colegiado fazer uma moção 6709 

apoiando o Fórum Nacional de Dança, visando uma revisão desse processo da 6710 

habilitação do Fórum no processo de seleção de representante na CNIC. 6711 
 6712 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6713 

 6714 

Eu acho que sim, eu queria até o compromisso do Ministério da Cultura, de 6715 

acompanhar, porque amanhã eu posso, eu inclusive transferi minha passagem, 6716 
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paguei a transferência para pode ficar aqui e resolver isso, mas da outra vez eu fui 6717 

recebida pelo sub do sub do sub do sub do Secretário. Então eu quero o 6718 

compromisso do Ministério de pelo menos me dar um nome, recebam a fulana que 6719 

vai representar o Colegiado setorial e o Fórum de Dança, para discutir uma questão 6720 

séria, porque da outra vez eu tive que ameaçar de nulidade, aí depois da ameaça 6721 

apareceu alguém, então antes da gente chegar a esse ponto da gente ter o 6722 

compromisso de participação do Ministério nesse nosso pleito, que é uma situação 6723 

gravíssima. 6724 
 6725 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6726 

 6727 

Certo, mas eu não sei a questão do prazo. Porque em editais que a gente usa a 6728 

questão da licitação já passou o prazo. 6729 
 6730 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6731 

 6732 

Prazo administrativo sim, mas judicial não, porque o mandato de segurança são 120 6733 

dias. 6734 
 6735 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6736 

 6737 

Eu queria só colocar uma coisa, além de obviamente. Eu até falei isso na reunião no 6738 

sábado, no Rio, quando o Roberto começou a explanação dele, que ele ia falar 6739 

sobre as mudanças da Lei Rouanet, e ele fez um preâmbulo para falar da CNIC e ao 6740 

se referir nessas habilitações ele disse que o Fórum, infelizmente, não se habilitou 6741 

por conta que tinha a falta de alguns documentos. No momento que ele falou isso eu 6742 

falei alto e ele ouviu que há controvérsia sobre essa informação e ele disse: como? 6743 

Aí eu disse que isso não procedia, mas eu disse que depois a gente discutia aquilo 6744 

porque o foco da reunião não era aquele, e quando terminou eu fui com ele, a Sigrid 6745 

que era a antiga representante do Fórum Nacional de Dança estava do meu lado, e 6746 

eu disse para ele: olha, Roberto, eu não sei exatamente quais informações e como 6747 

chegaram a você, mas uma coisa eu posso lhe garantir, não foi da maneira como te 6748 

passaram. Em nenhum momento, e o que mais a gente estranha é porque é a 6749 

segunda vez que acontece algum tipo de imprevisto ou de equívoco no processo, ou 6750 

o que foi na apreciação. Isso nos deixa muito apreensivas, porque da primeira vez a 6751 

gente foi, a gente provou que a gente tinha enviado tudo, foi na época em que o 6752 

Ministério estava começando umas reformas físicas. 6753 
 6754 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6755 

 6756 

Por que foi inabilitado? 6757 
 6758 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6759 

 6760 

Dessa vez porque, tiveram dois processos não é. Foi porque não havia 6761 

comprovação de atuação em todas as regiões, mas a gente havia reenviado, 6762 

algumas identidades eram escaneadas e não estavam autenticadas, consertamos 6763 

isso, como todas as entidades que haviam o prazo. Apresentamos tudo isso no 6764 

prazo correto, na segunda rodada de avaliação não apontaram isso que haviam 6765 

apontado no primeiro, apontaram outra coisa que era a falta de autenticação no 6766 
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Estatuto da Entidade, que está lá desde a primeira vez, que não havia sido apontado 6767 

na primeira vez, e está lá autenticado porque eu vi. 6768 
 6769 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6770 

 6771 

E mais um detalhe, além de uma série de coisas, nesta segunda vez a Sigrid 6772 

colocou isso lá na frente do Roberto, inclusive, de que o Roberto tinha por diversas 6773 

vezes colocado, ele chegou a falar com a Sigrid que o Fórum está precisando. A 6774 

gente entende o seguinte, tudo bem, a Sigrid era nossa representante lá, entretanto 6775 

nós entramos tudo formalmente, então não tem que ficar mandando recado, nós 6776 

entramos formalmente, a gente tem que receber alguma coisa formalmente, então 6777 

no mínimo, eu não sei se a gente vai chegar a algum lugar, se a gente consegue 6778 

reverter essa situação. Isso eu não sei juridicamente. Mas, realmente, o que a gente 6779 

tem que deixar claro e se posicionar, e eu já quero comungar com a opinião da 6780 

Lúcia, que além do Fórum fazer alguma coisa de que saísse realmente uma moção 6781 

de apoio do Colegiado setorial de dança em relação a essa questão. 6782 

 6783 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6784 

 6785 

Posso só fazer uma observação aqui? O poder público tem um princípio 6786 

Constitucional que fala que ele tem auto tutela dos seus atos, ou seja, caso perceba 6787 

que cometeu algum ato equivocado errado ele pode voltar atrás, até deve, como 6788 

grande zelador pela lisura de todo processo. Diante desse fato nada impede o 6789 

Ministério de voltar, se for o caso vai ter uma análise. Diante disso e até para evitar 6790 

que haja uma ação judicial, alguma coisa nesse sentido, podendo haver essa 6791 

retificação, revisão de ato. Eu sugiro que vocês façam, eu sinto que o plenário está 6792 

muito esvaziado para uma moção. Contudo eu acho que cabe indistintamente um e-6793 

mail contendo a posição oficial do Colegiado, contando essa história, vocês façam 6794 

um e-mail, contem essa história e coloquem a posição de vocês, e mande para a 6795 

gente no Conselho para que a gente encaminhe para, não como moção, mas que a 6796 

gente encaminho para as Secretarias competentes para que elas dêem uma 6797 

resposta. 6798 
 6799 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6800 

 6801 

Eu vou, meu vôo era para de manhã cedinho, eu transferi para tarde, para poder ir 6802 

ao Ministério, porque como eu, como Diretora do Fórum fui lá e examinei o processo 6803 

e vi o documento, então eu me sinto responsável por ver de novo. Eu vou pegar o 6804 

processo, manusear, fazer cópia, autenticar, para que a gente tenha os documentos 6805 

para poder encaminhar, não só por e-mail, mas formalmente a situação. 6806 

 6807 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6808 

 6809 

Mas para a gente ganhar tempo, eu sugiro que sugiram também nesse e-mail que 6810 

seja encaminhado para a Secretaria, vai para o Conselho, mas que o Conselho faça 6811 

o encaminhamento para a Secretaria de Fomento, para a Secretaria Executiva, para 6812 

o Gabinete do Ministro e para CONJUR. Então esses quatro órgãos, vão acabar 6813 

recebendo, se vocês mandarem isso hoje, amanhã de manhã eles já vão estar com 6814 

isso, e a gente já pode alertá-los, que vai uma representante aqui. Eu acho que pode 6815 
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até ser extenso, se for o caso, e eles já ficam sabendo, já ficam formalmente 6816 

encaminhado, e você já pode fazer esse. 6817 
 6818 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6819 

 6820 

Secretaria de Fomento. 6821 
 6822 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6823 

 6824 

Secretaria de Fomento, Secretaria Executiva, Gabinete do Ministro e Consultoria 6825 

Jurídica. 6826 
 6827 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6828 

 6829 

No e-mail que a CNIC me enviou, encaminhando os documentos conforme eu havia 6830 

solicitado por telefone, foi do dia 13 de março, então é recente. A nomeação foi em 6831 

janeiro e a gente estava aguardando a nomeação. 6832 
 6833 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6834 

 6835 

E na verdade, eu acho que tudo é um grande processo para se evitar danos 6836 

maiores. Na verdade o Conselho e o Colegiado fazem parte da estrutura do 6837 

Ministério, então cabe a gente tentar, de alguma forma, solucionar esses problemas. 6838 

Eu acho que esse encaminhamento pode ser adequado, a gente já faz o alerta a 6839 

essas quatro instâncias de que está sendo enviado isso, automaticamente. Amanhã 6840 

de manhã a gente já manda isso e a Marise e qualquer outro membro aqui do 6841 

Colegiado pode aparecer lá no Ministério para discutir isso. 6842 

 6843 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6844 

 6845 

Desculpe-me ter que interromper assim, mas é que tinham coisas realmente 6846 

importantes como essas. 6847 
 6848 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 6849 

 6850 

Acabou? Então ta. O Pedro não está a fim de voltar, então eu vou fazendo tudo, 6851 

pode ser? Precisa de alguém ali no computador, vou pedir da próxima vez produção 6852 

um outro digitador. [Risos] Nós vamos voltar para a análise. 6853 
 6854 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 6855 

 6856 

Eu queria que a gente só, nesse trabalho a gente identificou ali no último eixo, não, 6857 

foi no eixo 4, antes da gente retomar o eixo 2, no eixo 4 a gente tem na primeira 6858 

diretriz do eixo 4, realizar estudos para revisão da legislação que rege as atividades 6859 

artísticas em especial dos profissionais da dança. Confere? Em baixo foram 6860 

acrescentados, realizar estudos visando à criação de uma Lei própria que 6861 

regulamente o exercício profissional do artista e técnico da dança. Fica parecendo 6862 

uma redundância entre as duas, percebem? A proposta que tinha feito era de fundir 6863 

essas duas no sentido de deixar, realizar estudos para revisão da legislação que 6864 
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rege as atividades artísticas, visando a criação de uma Lei própria que regulamente 6865 

o exercício profissional do artista e técnico de dança. 6866 

  6867 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6868 

 6869 

Na verdade ele está propondo que esses estudos que vão ser efeitos de revisão, já 6870 

sejam para a criação da Lei. Então eu acho que o que a gente tem que ponderar, é 6871 

que assim, por exemplo, que tenha essa criação da Lei, vai de certa forma continuar 6872 

a outra Lei que a dança também está inclusa. Se não valeria a pena manter o estudo 6873 

das atividades artísticas e a criação da Lei. 6874 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6875 

 6876 

Mas eu acho que a questão da revisão da Lei já é ponto pacífico que não se pode 6877 

revisar Lei. [Intervenção fora do microfone] A questão, se apresenta uma revisão da 6878 

Lei no Congresso Nacional aí se abre um flanco para a questão dos direitos da 6879 

revisão dos direitos conexos que é o grande temor dos satélites, por isso o receio 6880 

deles de colocar a discussão da Lei no Congresso Nacional. Então, não é realizar 6881 

estudos para a revisão da legislação, a legislação fica regendo de forma 6882 

inadequada, mas é a que temos por hora. Então tira a revisão da legislação, a gente 6883 

não quer revisar, a gente quer criar. Ela fica nos abrigando no seu grande guarda-6884 

chuva de 119 profissões. 6885 
 6886 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 6887 

 6888 

No caso a proposta excluir a primeira? 6889 
 6890 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6891 

 6892 

Eu queria uma sugestão se não seria interessante à gente incluir, porque de certa 6893 

forma reforça essa, ou justifica talvez, a criação da Lei. A questão é assim, levando 6894 

em conta a nova classificação. 6895 
 6896 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6897 

 6898 

Porque já tem um estudo jurídico. 6899 
 6900 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6901 

 6902 

Mas é uma necessidade, porque na verdade temos uma classificação que não 6903 

condiz com a Lei que nos rege atualmente. Entendeu? Então eu acho que colocar 6904 

isso. 6905 
 6906 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6907 

 6908 

Então é, realizar estudos visando à revisão da legislação que rege as atividades 6909 

artísticas e a criação de uma Lei própria. 6910 
 6911 

[Falas sobrepostas] 6912 

 6913 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6914 
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Realizar estudos visando à criação de uma Lei própria que regulamente o exercício 6915 

profissional da dança. [Intervenção fora do microfone] Não seria justificado pela 6916 

classificação brasileira de ocupações do MTE. Justificada pela nova classificação. 6917 

Então esse estudo é justificado pela nova classificação da CBO. 6918 
 6919 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 6920 

 6921 

Eu estou entendendo o que você está falando, minha pergunta é se é só justificado 6922 

por isso? Ou abriria para todas? [Intervenção fora do microfone] Eu acho que é 6923 

levando-se em consideração, alguma coisa assim. 6924 
 6925 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 6926 

 6927 

Considerando os estudos já realizado pelo MTE na CBO 2002. 6928 
 6929 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6930 

 6931 

Estudo de novo? [Intervenção fora do microfone]  6932 
 6933 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 6934 

 6935 

Considerando o estabelecido. [Intervenção fora do microfone] É fundamental essa 6936 

colocação? 6937 
 6938 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6939 

 6940 

Não é fundamental, mas ela é bastante forte na argumentação da criação porque 6941 

existe uma polêmica muito grande de colocação, uma resistência muito grande, 6942 

entendeu? Ela é necessária e o que precisa é abrir um debate forte nesse sentido. 6943 

As pessoas, por esse temor do qual a Marise já colocou, elas se colocam já de 6944 

pronta ação, não, porque na verdade a gente estaria afetando outras áreas se a 6945 

gente fosse mexer em uma coisa. Ai tem a coisa do enfraquecimento, enfim, tem 6946 

uma série de colocações. Como esse estudo já foi feito, já serviu de pano de fundo 6947 

para muitas argumentações nossa, inclusive dentro do Plenário, em relação à 6948 

educação física. [Intervenção fora do microfone] E eu acho que é uma coisa que é 6949 

legal, é um instrumento legal, é nacional, e no caso estaria, é institucional, que 6950 

respaldaria de forma bastante forte. 6951 
 6952 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 6953 

 6954 

Então eu acho que fica mais claro assim, realizar estudos e debates de ação 6955 

respaldada pelo. 6956 
 6957 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6958 

 6959 

Visando à criação. 6960 
 6961 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 6962 

 6963 
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Realizar estudos e debates visando à criação de uma Lei própria que regulamente o 6964 

exercício profissional do artista. 6965 
 6966 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6967 

 6968 

Não seria em cima? Realizar estudos e debates respaldados. 6969 
 6970 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 6971 

 6972 

São os estudos e os debates que serão respaldados, não é a Lei. 6973 
 6974 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6975 

 6976 

Os estudos e debates são respaldados para a criação da nova Lei. [Intervenção fora 6977 

do microfone] Visando à criação de uma Lei própria que regulamente o exercício 6978 

profissional do artista e técnico da dança. [Intervenção fora do microfone] Porque na 6979 

classificação o professor consta nessa classificação, e a gente está colocando que é 6980 

artista e técnico, seria necessário colocar o professor de dança? Porque 6981 

[Intervenção fora do microfone] Tem artista, ele é professor de dança. E até a gente 6982 

colocou isso porque na 6533 no decreto essa ação de dar aula está atribuída ao 6983 

bailarino, com DRT, então o cara que tem segundo grau, que tem DRT pode dar 6984 

aula de dança e ainda coloca lá Instituições registradas. Então infringe uma série de 6985 

Leis já que são outras no país da própria educação. De certa forma eu não sei se 6986 

gente coloca professor de dança, porque como a gente colocou lá em cima dos 6987 

licenciados.  6988 
 6989 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 6990 

 6991 

E se a gente colocar aí vai ter que entrar o exercício profissional do professor e 6992 

instrutor de dança, porque o instrutor é esse. 6993 
 6994 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 6995 

 6996 

E se a gente colocasse o professor na atuação informal? É perigoso não é? 6997 
 6998 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 6999 

 7000 

Gente, vocês não acham que a gente já vai estar entrando no detalhamento? Se a 7001 

gente deixar assim do profissional de dança, este pode ser o artista, o técnico ou o 7002 

professor. 7003 
 7004 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7005 

 7006 

Profissional de dança, tirar o artístico. 7007 
 7008 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7009 

 7010 

E exercício do profissional da dança. 7011 
 7012 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7013 
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Porque ficar do artista e técnico. E eu acho que, eu considero super importante 7014 

algum instrumento que venha legislar ou regulamentar essa ação de professor de 7015 

academia mesmo, porque nós temos hoje um Chefe que regulamente a ação de 7016 

professores e que estão fazendo essa dança então. A segunda então ela fica 7017 

extinta, certo? Atividades artísticas. [Intervenção fora do microfone] Porque essa 7018 

diretriz ficou com duas ações. 7019 
 7020 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7021 

 7022 

Periódicos sobre as questões trabalhistas relativas a área de dança. 7023 
 7024 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 7025 

 7026 

A gente não vai propor nada aqui em relação aos sindicatos de dança? 7027 
 7028 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7029 

 7030 

Desculpa, só para mudar ali. [Pronunciamento fora do microfone] 7031 

 7032 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 7033 

 7034 

Naquela ação, com os profissionais artistas e técnicos, tira artistas e técnicos, deixa 7035 

só dos profissionais da dança. 7036 
 7037 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7038 

 7039 

Então, eu queria saber. [Intervenção fora do microfone] Eu tenho a proposta de 7040 

inclusão dentro dessa diretriz. 7041 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7042 

 7043 

Não tinha combinado que não faria mais quando começasse, não faria mais inclusão 7044 

e que a gente trataria. 7045 
 7046 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7047 

 7048 
Mas eu não sei se eu vou estar no Fórum. [Intervenção fora do microfone] Mas você 7049 

vai enviar para todo mundo. 7050 
 7051 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7052 

 7053 

A gente podia incluir e deixar.  7054 
 7055 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7056 

 7057 

A minha inclusão é estimular a criação de sindicatos de dança, porque tem um 7058 

problema sério, uma vez que essa diretriz está falando de legislações próprias, 7059 

então tem a questão de pisos salarial. 7060 
 7061 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7062 

 7063 
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Eu acho que não cabe na instância do MINC. Sindicato é questão dos profissionais 7064 

da dança. Não é questão onde o Ministério da Cultura vai fazer alguma 7065 

interveniência. Não cabe. 7066 

  7067 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7068 

 7069 

Eu concordo com o que você está dizendo, mas no eixo 5 quando diz: consolidar os 7070 

sistemas de participação social na gestão pública eu posso não colocar o sindicato 7071 

especificamente, mas posso estimular a criação de redes representativas 7072 

específicas para a dança. No campo geral. 7073 
 7074 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7075 

Redes sociais, órgãos representativos. 7076 
 7077 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 7078 

 7079 

Reconhecendo como interlocutoras já existentes. 7080 
 7081 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7082 

 7083 

Eu citei uma das moções que é exatamente. 7084 
 7085 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7086 

 7087 

Acho que sim, consolidar o sistema de participação social na gestão das políticas 7088 

públicas ou em outra área de organização que a gente. 7089 
 7090 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7091 

 7092 

Eu acho que é nessa diretriz de consolidação de espaços, você ter associações e 7093 

etc., é consolidação de espaços. 7094 
 7095 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7096 

 7097 

Então seria a primeira diretriz? Ampliação e consolidação de espaços próprios. 7098 
 7099 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7100 

 7101 

Seria a terceira ação dentro dessa diretriz. 7102 
 7103 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7104 

 7105 

A quarta ação. 7106 
 7107 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7108 

 7109 

Não, é a terceira ação. 7110 
 7111 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7112 

 7113 
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São quatro ações, aqui nessa da ampliação e consolidação de espaços tem criar 7114 

programas de capacitação técnica. Dois, promover a presença de profissionais 7115 

especializados em dança. Três, capacitação de gestores públicos, privados e 7116 

independentes na área da dança. E agora a quarta. 7117 
 7118 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7119 

 7120 

Mas isso é a diretriz. 7121 
 7122 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7123 

 7124 

Era diretriz que a gente passou para cá.  7125 
 7126 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7127 

 7128 

Aí a gente tem que verificar que eu tenho para mim que era diretriz só que parece 7129 

que ela foi lá para onde tinha formação de um modo geral. 7130 
 7131 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7132 

 7133 

Não ficou nesse lugar mesmo, mudou a redação para poder ser mais abrangente... 7134 

Capacitação de gestores públicos, privados e independentes na área da dança. 7135 
 7136 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7137 

 7138 

Estimular a criação. [Falas sobrepostas] Tinha o reconhecer as existentes. Estimular 7139 

a criação de associações. 7140 
 7141 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7142 

 7143 

Eu acho que colocar isso ai, é reconhecendo as já existentes. Acho que pode ficar 7144 

para o final.  7145 
 7146 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7147 

 7148 

Estimular a criação de associações, fóruns e redes sociais de dança. 7149 
 7150 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7151 

 7152 

Seriam redes de integração, não? Reconhecendo as já existentes. 7153 
 7154 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7155 

 7156 

Faltou também o representativas. Como no caso o objeto de discussão era o 7157 

sindicato específico de dança. Redes sociais específicas de dança, acho que é essa 7158 

a questão, faltou também o específico. 7159 
 7160 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7161 

 7162 

A criação específica de associações, fóruns. 7163 
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O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7164 

 7165 

Não, seriam instâncias específicas. 7166 
 7167 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7168 

 7169 

Reconhecendo as já existentes? 7170 
 7171 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7172 

 7173 

Nem sempre toda rede é pessoa jurídica. As já existentes. 7174 
 7175 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7176 

E essa coisa da representativa? A gente não colocou. 7177 
 7178 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7179 

 7180 

Eu acho que é: associações representativas. 7181 
 7182 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7183 

 7184 

Reconhecendo as já existentes, inclusive as representativas. 7185 
 7186 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7187 

 7188 

Não. As representativas já são pessoa jurídica. 7189 
 7190 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7191 

 7192 

Então seria, associações, entidades de classe, que seriam as representativas, fóruns 7193 

e redes sociais específicas de dança reconhecendo as já existentes. 7194 
 7195 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7196 

 7197 

Lúcia, nesse documento que eu vou te mandar. Depois eu explico. 7198 
 7199 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7200 

 7201 

Seria bom, revisar esse documento deles pelo menos no conteúdo, mesmo que a 7202 

gente não revise, não avalie, só o conteúdo para ver se não perdeu mais alguma 7203 

coisa. 7204 
 7205 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7206 

 7207 

[Pronunciamento fora do microfone] 7208 

 7209 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7210 

A minha sugestão é essa. Fazer uma revisão geral do texto, para ver se alguma 7211 

coisa. E os itens que ficaram para serem analisados, caso haja necessidade ou não 7212 

de inclusão, aí seriam remetidos, ou serão remetidos para discussão no Fórum e a 7213 
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Lúcia, como relatora, envia para a gente. Só uma coisa, o prazo, relembrando, qual 7214 

ficou? Para o envio. 7215 
 7216 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7217 

 7218 

Para o dia 5 de junho, mas a gente quer tentar antes. [Intervenção fora do microfone] 7219 

A nossa idéia é dia 30. 7220 
 7221 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7222 

 7223 

Certo. Então vocês mandam definitivamente para a gente no dia 5 de junho. Vai ser 7224 

o texto final. Outra questão que ficou em aberto também é a questão do histórico.  7225 
 7226 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7227 

 7228 

Era isso que eu ia falar àquela hora. Entraram várias questões ali, inclusive essa 7229 

coisa que a Lei não funciona, mas é a Lei que possibilita a ação. Embora naquela 7230 

discussão da FUNARTE, naquela coisa da música, de estar discutindo. O que está 7231 

colocado aqui é o que vai respaldar, o histórico tem questões muito complicadas, 7232 

conceituais, de termos e faltando, e coisas incidentes. Tem algumas correções que 7233 

foram contempladas já, uma vez que já circulou isso para a gente. Algumas coisas já 7234 

foram incluídas aqui, porém todavia eu penso que ficaram faltando coisas 7235 

importantes. 7236 
 7237 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7238 

 7239 

Posso fazer uma sugestão? É uma metodologia que a gente está adotando nos 7240 

outros e parece que eles estão aceitando. Que ficasse designada uma pessoa para 7241 

redigir ou rever esse texto, reformular ou fazer outro, se for o caso, uma pessoa para 7242 

fazer isso, enviaria esse texto para a relatora, a Lúcia repassa para os outros 7243 

membros, estes fazem alterações, volta para quem fez inicialmente. 7244 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7245 

 7246 

Eu acho que pode ser a própria Lúcia para fazer isso. 7247 
 7248 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7249 

 7250 

Eu já fiz algumas anotações da questão histórica. Eu acho que já poderia partir 7251 

assim, do que todo mundo já leu e já manda de indicação, do que pode ser incluído 7252 

e etc. 7253 
 7254 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7255 

 7256 

Por isso que eu falei para você, porque você podia fazer isso, passa o documento, 7257 

eu acrescento o que eu acho que falta e todo mundo faz o mesmo. 7258 
 7259 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7260 

 7261 

Porque ia articular tudo. [Intervenção fora do microfone] Mas para não ficar caótico, 7262 

uma das coisas que vamos ter que tomar muito cuidado para não ficar caótico e eu 7263 
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ficar doida na hora da relatoria juntar esses arquivos, eu peço para vocês que cada 7264 

vez que vocês mandarem coloquem assim Plano Nacional da Dança, Rosa, então 7265 

tudo que é de Rosa eu vou ter um arquivo com o nome dela da sugestão. Não 7266 

mandem no genérico, porque se não vai ser difícil. 7267 
 7268 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 7269 

 7270 

E as alterações coloca de outra cor. 7271 
 7272 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7273 

 7274 

Mas talvez. São duas sugestões, ou eu mando um outro arquivo com as sugestões 7275 

ou trabalho em cima do arquivo das pessoas. 7276 
 7277 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7278 

Cada um vai mandar as suas sugestões. Quem vai juntar tudo sou eu. E aí eu tento 7279 

fazer uma coisa única para todo mundo.  7280 
 7281 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 7282 

 7283 

[Pronunciamento fora do microfone] 7284 

 7285 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7286 

 7287 

Tem que ver a forma do acrescentar para não ficar perdido. 7288 
 7289 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7290 

 7291 

Posso fazer uma sugestão? Eu acho que as inclusões não deveriam ser incluídas no 7292 

texto, mas à parte. Parágrafo 2º incluir. Um comentário. Se possível incluir a 7293 

experiência que a dança. 7294 
 7295 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7296 

 7297 

Comentários é bem interessante, põe no próprio documento, abre um comentário, 7298 

escreve sua sugestão e depois você vê a pertinência. 7299 
 7300 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7301 

 7302 

Mas cada um salvando com seu nome. 7303 
 7304 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7305 

 7306 

Mas a gente vai partir de qual primeiro? Do que a Marília vai mandar ou desse? 7307 
 7308 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7309 

 7310 

Nessa parte dessas diretrizes é aqui. 7311 
 7312 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7313 
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São duas coisas distintas. As diretrizes e as ações, tudo bem, temos essa parte. O 7314 

histórico vamos partir de onde? Deste aqui? Ou daquele que a Marília já tinha 7315 

começado a mexer? 7316 
 7317 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7318 

 7319 

Eu gostaria de fazer uns comentários sobre isso. Eu já estou votando de Marília.  7320 
 7321 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7322 

 7323 

Posso falar uma observação? Esse Colegiado é diferente dos outros. Eu estava 7324 

comentando aqui com o Pedro como que vocês são tão organizadas, aí ele me falou 7325 

que é a disciplina da dança. Nos outros não tem nada disso estabelecido. 7326 
 7327 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7328 

 7329 

Sempre a tempo de se matricular. 7330 
 7331 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7332 

 7333 

A gente não pode esquecer que às vezes a gente precisa dessa rebeldia. Porque a 7334 

música não foi nada organizado com a gente ao longo do processo e surgiram com a 7335 

Lei da Música lá na escola assim. 7336 
 7337 

 A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 7338 

 7339 

E tem Fundo setorial próprio. 7340 
 7341 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7342 

 7343 

Na verdade a gente está aqui na questão com um impasse, quando eu estava 7344 

relendo o documento eu vi que não estava conforme a gente tinha combinado 7345 

algumas questões, por exemplo, a gente vai colocar um documento para consulta 7346 

pública. Não é que não interesse a história do Colegiado, mas esse histórico do 7347 

Colegiado aqui, que fala o que houve na reunião tal, não é matéria de consulta 7348 

pública. O que nós falamos, vou dizer até de uma forma grotesca, a gente precisa de 7349 

um city tour da história no país, porque vamos informar leigos, não estaremos 7350 

escrevendo para especialistas. O que é dançar no Brasil? Essa é a matéria do 7351 

histórico do setor no país. Os problemas, potenciais e pontos críticos são matéria da 7352 

diagnose. No teatro a gente diz que o teatro no Brasil começou com Anchieta na 7353 

catequese dos índios, ora, você faz um panorama porque você dá a densidade 7354 

temporal, você dá abrangência territorial, você caracteriza a diversidade e com isso 7355 

você situa o leigo que vai participar das Conferências municipais e etc., ou dos 7356 

Gestores Públicos e Privados que vão pegar pela primeira vez um documento sobre 7357 

dança, e olha pelo relato histórico de uma ou duas laudas e tem uma dimensão da 7358 

importância da atividade dentro do contexto histórico. No segundo, no potencial e 7359 

nos pontos críticos ele tem uma dimensão da importância da dança para o 7360 

desenvolvimento do país, a partir do seu potencial e da necessidade de superar 7361 

seus gargalos críticos. E o último, que eu tenho sugerido é que nesses dados do 7362 

setor para o sistema de informação de indicadores culturais a gente pensasse na 7363 
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elaboração de, se eu for fazer uma pesquisa sobre a dança hoje, quais são as 7364 

perguntas que eu tenho que formular? Esse quarto, dados do setor, fora os dados 7365 

estatísticos normais que o IBGE já deve usar, onde mora, quanto ganha, quem 7366 

pratica. Qual a pesquisa, quais são os dados sobre a dança que se fazem 7367 

necessário? Porque muitas vezes, eu acho que foi sobre, eu não lembro exatamente 7368 

qual era a discussão que a gente estava tendo, que tinha uma pergunta que era 7369 

fundamental, era a questão sobre o acesso dos deficientes, que era fundamental 7370 

saber o percurso pelo olfato, para quem era cego e surdo/mudo. Quais são os 7371 

cheiros do percurso que aquela pessoa tem, que ela seguia? Ninguém nunca 7372 

imaginaria que eu precisaria mapear cheiro. Aí tem hora que tem que saber o 7373 

número do pé bailarino é fundamental porque só tem sapatilha até 39, então essa 7374 

pergunta é fundamental para o setor, pode não significar nada para o teatro, para o 7375 

circo, mas. 7376 
 7377 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7378 

 7379 

Então, deixa-me entender bem a sua colocação. Eu entendo essas questões, 7380 

significa que os itens 2, 3 e 4 aqui são inexistentes, porque eles estão todos como 7381 

relatório do que foi a Câmara. Então nesse caso é construir todo um documento, que 7382 

não está previamente elaborado. [Intervenção fora do microfone] Boa consultoria 7383 

essa. 7384 
 7385 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 7386 

 7387 

Mas isso é importante. [Pronunciamento fora do microfone] 7388 

 7389 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 7390 

 7391 

Esse histórico está completamente incompleto. 7392 

 7393 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7394 

 7395 

Eu estava esclarecendo Marília, é que o que está aqui posto como histórico do setor 7396 

está colocado como histórico do Colegiado, as reuniões que aconteceram, com erros 7397 

ou acertos o que tem aqui é que temos reunião dia tal, discutimos isso. É um 7398 

material riquíssimo que, talvez por isso que veio aqui, porque o Ministério estava 7399 

precisando fazer esse levantamento, e na hora que foi posto, enviado a vocês, veio 7400 

com arquivo incompleto. Em outros Planos setoriais o que a gente tem, foi somente 7401 

ontem, no de circo, foi as diretrizes e ações. E os campos vazios, porque nós não 7402 

tínhamos no documento produzido, nem a história do circo no Brasil, é na verdade 7403 

um city tour para ter uma luz geral para ter a história do setor, e a diagnose dos 7404 

pontos críticos e potencial, a primeira reação é que isso já está nas ações e 7405 

diretrizes. Ora, as ações e diretrizes já são respostas a isso, só que esse texto que 7406 

diagnostica mais o setor, o que eu posso e o que eu preciso, ele estabelece uma 7407 

justificativa política para o investimento no setor, nesse capítulo 3, vamos chamar 7408 

assim, que está a venda do peixe. E o quarto é onde a gente discute a necessidade 7409 

de estabelecer indicadores, medição, ou seja, profissionalizar o setor estatístico para 7410 

cultura no país, não é profissionalizar cultura, é profissionalizar os órgãos 7411 

estatísticos, eles que nunca pensaram que cultura tinha indicadores, tinha produção 7412 
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de riqueza, tinha geração de profissões, ocupações, abrangência e tal. Então assim 7413 

como se mapeia a advocacia.  7414 

 7415 

[Intervenção fora do microfone]  7416 

 7417 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 7418 

 7419 

Vocês pediram para a gente se organizar, deram tanto material, mas isso é um 7420 

reflexo do tanto que a gente tem que estar o tempo todo se auto afirmando. Porque 7421 

o tempo todo à gente tem que dizer, quando a gente chegou na reunião do ano 7422 

passado e descobrimos que não existia histórico nenhum, ou que nos apresentaram 7423 

um histórico que não condizia com a realidade do que a gente vivenciou desde 2005, 7424 

nesses 4 anos, mesmo contando com período de intervalo. E por isso a nossa 7425 

preocupação em fazer com que as informações que constem nesse lugar seja 7426 

informações que de fato retratem o que a gente produziu. 7427 
 7428 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7429 

 7430 

Sim, mas o certo é que o buraco é mais em baixo. A questão que tem que estar 7431 

nesse documento, pelo que se está colocado tem que ser construído o item 2, 3 e 4. 7432 
 7433 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7434 

 7435 

O 2 e o 3. O 4 está com uma provocação para que a gente comece a colher 7436 

sugestões de quais são as perguntas que vão subsidiar uma coleta de dados para a 7437 

dança, estamos perguntando isso para todo mundo. 7438 
 7439 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7440 

 7441 

Deixa-me fazer uma colocação para vocês, e uma tentativa de encaminhamento. 7442 

Diretrizes e ações a gente já resolveu. O histórico do setor no país é um item, só vou 7443 

pedir uma parte e passar para os outros. Diagnose e dados do setor, são duas áreas 7444 

que o Ministério teria que produzir, contudo eu penso que vocês devam mandar 7445 

contribuições para o item 3 e 4, é subsídio. A gente produz os itens 3 e 4, contudo a 7446 

gente vai produzir respeitando as indicações e sugestões que vocês enviarem. 7447 
 7448 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7449 

 7450 

Então, partindo dessa proposta, nós temos aqui já uma sistematização do Leonel, 7451 

que mesmo a gente sabendo que tem algumas coisas que a gente precisa contribuir, 7452 

a gente parte deste. [Intervenção fora do microfone] Não estou falando do histórico 7453 

ainda. Gente, escutem o que eu falei. Ele acabou de fazer a seguinte proposta de 7454 

fazer essa parte do histórico separada. As diretrizes e ações já estamos vendo como 7455 

vão ser encaminhadas. Pula, só para a gente encaminhar, pula o histórico 7456 

rapidamente, vamos partir para o item da diagnose. Nós temos nessa proposta um 7457 

texto já da sistematização, que mesmo nós desde o início sabendo que tem uma 7458 

série de coisas, a gente parte dele, já é uma proposta. Vamos partir desse texto e 7459 

fazermos as nossas contribuições assim como fizemos as contribuições nas 7460 

diretrizes. Tudo bem?  7461 
 7462 
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O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7463 

 7464 

Não, vamos deixar o histórico para depois. Esse texto do Leonel, da diagnose, eu 7465 

acho que podemos tratar da seguinte forma, já tem o texto. Vocês enviam as 7466 

contribuições ou alterações ou exclusões que vocês acham que deva contemplar. A 7467 

gente envia para o autor do texto, para ele avaliar e a gente discute internamente, 7468 

dentro do Ministério, essas questões, o encaminhamento de inclusões e exclusões. 7469 

Caso haja problema em algum a gente volta a consultar vocês. 7470 
 7471 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7472 

 7473 

Eu só queria propor a mesma coisa, mas da mesma maneira como vamos fazer com 7474 

as diretrizes. Para na ficarem várias sugestões, nós fazemos isso da mesma 7475 

maneira. 7476 
 7477 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7478 

 7479 

Só uma observação, quando a Lúcia for mandar as diretrizes para a gente, que ela 7480 

já mande as contribuições do histórico que já vamos definir e os itens 3 e 4. Ela já 7481 

manda tudo de uma vez. Então, no item 3, a diagnose, serão sugestões que a gente 7482 

passará para o Leonel, ele avaliará, vai acatar, provavelmente a maioria, vai 7483 

introduzir no texto, algumas podem ter algum problema, a gente retorna para vocês. 7484 

O item seguinte não tem nada produzido ainda, que é o 4. Então sugiro que sejam 7485 

propostas de vocês, de inclusão, do que deve conter no texto, seriam pontuais 7486 

mesmo. 7487 
 7488 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7489 

 7490 

Só para esclarecer, no nosso entender, esse questionário sobre os dados é 7491 

responsabilidade do setor de pesquisa e informação do próprio Ministério. Vocês tem 7492 

conhecimento que está sendo realizado um esforço na construção do Sistema 7493 

Nacional de Indicadores e informações culturais, que seria uma base de dados, com 7494 

revisão constante, com apoio do IBGE. No futuro a criação do Instituto de Pesquisa 7495 

em Cultura, assim como tem em educação. O que queremos adiantar é que 7496 

considerando que esse documento vai correr o Brasil, se conseguirmos ter uma 7497 

espécie de formulário com a pesquisa para consulta, que você mapeie mesmo 7498 

superficialmente o retrato da dança no Brasil. A pessoa vai receber para fazer sua 7499 

Conferência, lá no interior do Amazona, ele vai receber um documento e no mesmo 7500 

documento ele já tem um questionário, que seria a base de dados. Quais são as 7501 

perguntas que precisamos fazer para subsidiar uma pesquisa em dança, seria mais 7502 

ou menos isso. E o texto histórico, vou pedir licença para avaliar, ele é poesia pura. 7503 

Enquanto que o potencial e a crise do setor é um texto político, está falando aqui o 7504 

do Leonel, eu confesso não ter lido, pode ser que ele já tenha esse potencial 7505 

mobilizador em termos políticos, mas o texto histórico nem é uma história sobre o 7506 

tratado da dança, nem é o relato das atividades do Colegiado, mas é uma fotografia 7507 

da história da dança no Brasil. 7508 
 7509 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7510 

 7511 

Aí sim o buraco é mais embaixo. 7512 



153/168 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7513 

 7514 

Lógico que é. Ele é um recorte historiográfico na verdade. 7515 
 7516 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7517 

 7518 

Aí tem um problema sério, porque pode usar várias metodologias. Deixa-me fazer 7519 

uma sugestão, existe algum texto publicado por vocês? Algum texto acadêmico, que 7520 

vocês possam disponibilizá-lo. 7521 
 7522 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 7523 

 7524 

[Pronunciamento fora do microfone] 7525 

  7526 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7527 

 7528 

Porque assim, tem vários, mas o problema é o foco pelo qual. E onde se quis chegar 7529 

com esse texto. Porque eu acho que quando se fala de política a coisa é mais 7530 

complexa do que uma pesquisa acadêmica, enfim. Porque todas são baseadas em 7531 

recortes, e o recorte. Segundo, que teorias. [Intervenção fora do microfone] Não dá. 7532 

E eu na verdade, de todo o documento, o histórico foi o que eu achei pior, primeiro 7533 

porque ele está focado no trabalho das Câmaras, e até mesmo depois quando você 7534 

falou do subsídio da necessidade, dos dados, de compreender esse setor, de como 7535 

se constituiu, que importâncias foram criadas na sociedade. Aí eu penso que isso é 7536 

nulo, estou sendo radical. [Intervenção fora do microfone] Até porque, por exemplo, 7537 

quando a gente veio para a discussão aqui. [Falas sobrepostas] Quando a gente 7538 

veio para a Câmara já foi proposta uma metodologia de discussão que já focou 7539 

algumas coisas e que deixou de lado pontos importantes. 7540 
 7541 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7542 

 7543 

Eu acho que a gente tem uma questão que é o seguinte, esse texto vai ter um pouco 7544 

menos de engajamento, ou não. E de levantamento de bandeirar, ou não. E de 7545 

politização, ou não.  7546 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7547 

 7548 

Mas você não faz isso em 10 dias, esse é o problema. 7549 
 7550 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7551 

 7552 

Eu acho que a gente pode encaminhar a discussão no sentido de mais ou menos 7553 

qual será o caráter desse texto, desse histórico. 7554 
 7555 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7556 

 7557 

E nesse caso eu acho que a gente encaminharia a produção textual sobre o histórico 7558 

do setor em uma outra instância. 7559 
 7560 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7561 

 7562 
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Eu acho, porque nesse caso a gente não vai. 7563 
 7564 

[Falas sobrepostas] 7565 

 7566 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7567 

 7568 

Eu confesso minha leviandade na proposição, que essa estrutura foi proposta para a 7569 

gente. É que eu entendia esse capítulo como uma introdução para que as pessoas 7570 

que fossem ter acesso a esse documento, tivesse uma city tour do setor, uma visão 7571 

geral, para ela poder não começar do nada. [Intervenção fora do microfone] A gente 7572 

está sendo radical, eu estou concordando, mas houve uma, em relação ao que está 7573 

proposto aqui, é que eu tinha proposta um outro capítulo que era o histórico do 7574 

Colegiado e não veio, a gente tirou o histórico do Colegiado, achando que ele não 7575 

interessa a consulta pública e substituímos por histórico do setor, mas no caso da 7576 

dança já estava. 7577 
 7578 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7579 

 7580 

Pedro, me permite discordar, porque eu acho que justamente pensando no sistema 7581 

todo, esse histórico do Colegiado faz parte exatamente disso, foi a partir do histórico, 7582 

a partir desse início do Colegiado, dessa mobilização que vamos chegar naquele 7583 

sonho que você falou. [Falas sobrepostas] Não na consulta púbica, eu concordo. 7584 
 7585 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7586 

 7587 

De verdade, na consulta pública isso que você disse, o histórico do Colegiado entra 7588 

no potencial do setor, porque ele se transforma em um parágrafo sobre o poder e a 7589 

força política do Colegiado. O que eu quero dizer é que o histórico como está posto, 7590 

nos reunimos no dia tal, fizemos isso e produzimos aquilo, não é matéria de consulta 7591 

púbica. O que é matéria de consulta púbica é a proposição de uma instância política 7592 

como essa. 7593 
 7594 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7595 

 7596 

E o mais grave disso, eu acho o seguinte, a gente colocar janela de vidro para ser 7597 

atirado pedra. Porque é aquela história. 7598 
 7599 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7600 

 7601 

Nominar é um perigo. 7602 
 7603 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7604 

 7605 

Exato, e a gente vai começar a receber pancada, mais do que já recebemos, por 7606 

questões que não são nossas, até porque eu volto a dizer, quando a gente veio para 7607 

as Câmaras havia já um pressuposto, houve uma metodologia, já focaram áreas 7608 

para a gente pensar. A gente contribuiu, a gente mudou, fizemos um monte de 7609 

coisas, mas havia esse pressuposto. Não surgiu deste grupo essa pauta, essa pauta 7610 

foi sugerida, e foi acatada, mas foi sugerida. E eu acho importante ser colocado 7611 

também, por outro lado, dando apoio à fala da Rosa, no sentido até para entender 7612 
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porque dessas diretrizes e essas ações, de onde elas surgiram. Quais foram às 7613 

discussões que pautaram, mas não necessariamente com nomes, acho que da 7614 

forma como está não, mas os pontos, as pautas. 7615 
 7616 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7617 

 7618 

O Pedro falou Colegiado como potencial. 7619 
 7620 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7621 

 7622 

Eu vou colocar uma questão para vocês, esse formato não é um formato rígido, 7623 

vocês podem alterar. Pode não existir um histórico do setor. [Intervenção fora do 7624 

microfone] Então pode existir no lugar, estou dando algumas alternativas, um 7625 

histórico das políticas púbicas para o setor. Pode existir ou pode não existir um 7626 

histórico e questões relativas ao histórico estarem inseridas em outros itens. É uma 7627 

questão de avaliação. Porque se vocês avaliarem pela existência de um item 7628 

histórico, aí teremos que fazer uma outra opção, vocês terão que fazer uma opção. 7629 

Não temos como fugir disso. 7630 

  7631 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7632 

 7633 

Eu acho que se tiver um prazo um pouco maior, de pelo menos dois meses, mas aí 7634 

não vai ter. Porque a até existem mapeamentos, mas a questão é que não dá para 7635 

aproveitar, se a gente aproveitar seria ponto de partida, não seria, para a construção 7636 

de outro. Daria para aproveitar o que tem, mas precisa de um tempo, de análise e de 7637 

pesquisa, de coletas. 7638 

  7639 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7640 

 7641 

Eu queria fazer uma sugestão, mas eu acho que nem dois meses, mas é tão 7642 

complexo o nosso dia-a-dia. Eu sugiro o seguinte, já que a gente pode sugerir uma 7643 

certa flexibilidade nessa estrutura, eu sugiro o seguinte, pelo que eu estou 7644 

entendendo nós temos consenso de que é importante o histórico do Colegiado, até 7645 

para que as pessoas entendam como a gente chegou. Então, eu acho que a gente 7646 

pode colocar como dever de casa, o histórico do Colegiado como potencial para a 7647 

construção do Plano Nacional de Dança. 7648 
 7649 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7650 

 7651 

Fora isso, acho que tem outras colaborações que a gente pode dar. Já que vocês 7652 

pensam em um histórico fora da nossa redação, a gente pode muni-los de 7653 

informações, então você tem, por exemplo, as informações sobre. [Pronunciamento 7654 

fora do microfone] Então eu acho que a gente pode munir de algumas informações 7655 

que cada um tenha. 7656 
 7657 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7658 

 7659 

Por tópicos, eu acho que é bacana. 7660 
 7661 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7662 
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Conquistas. [Intervenção fora do microfone] Editais próprios. 7663 

 7664 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7665 

 7666 

Mudar até o título? Histórico não colocar histórico? 7667 
 7668 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7669 

 7670 

Eu acho que poderia ter até um histórico, porque isso vai ser um histórico de 7671 

qualquer maneira, todas essas conquistas, esses dados, foram a partir. 7672 
 7673 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7674 

 7675 

Eu não tinha pensado em listar coisas, não nesse sentido. Por exemplo, a gente 7676 

começar a falar da profissionalização da dança e automaticamente a gente vai ter 7677 

que falar de Rio e São Paulo na estruturação dos bailados municipais, foi por onde 7678 

começou, isso faz parte do histórico e não tem como mudar. [Falas sobrepostas] 7679 

Essas questões, esses dados. 7680 
 7681 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7682 

 7683 

Mas tem que entender o que a gente quer. Se a gente quer fazer o histórico, aí sim, 7684 

ou se vamos optar por outro caminho. Se fomos fazer um histórico do setor, aí eu 7685 

concordo. 7686 
 7687 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 7688 

 7689 

Principalmente porque o setor tem uma diversidade que a gente fala insistentemente 7690 

e não estamos conseguindo contemplar. Quando a gente fala que a consulta pública 7691 

vai avaliar esse histórico, a gente acaba tendo que ter um. 7692 
 7693 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7694 

 7695 

Só um minutinho, na consulta pública, só serão analisadas as diretrizes e ações. O 7696 

resto é informativo. 7697 
 7698 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 7699 

 7700 

Mas só uma coisa que aconteceu, talvez não aconteça nada disso. Na primeira 7701 

rodada do Plano Nacional, naquelas Conferências, a dança de uma certa forma 7702 

faltou à força e o apoio das pessoas, como a gente citou, foi mais para a cultura 7703 

popular. E eu acho que a dança não pode perder esse lugar, essa força. Então para 7704 

a gente levantar um histórico e levantar os movimentos, a gente tem que levantar 7705 

todas essas histórias. A gente fala do balé do Recife, quando essas companhias 7706 

passam a trabalhar o tradicional e o artístico. 7707 
 7708 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7709 

 7710 

A gente não vai dar conta. 7711 
 7712 
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A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7713 

 7714 

Eu fico pensando só uma coisa, querendo ou não temos uma tendência, é uma 7715 

preocupação que a gente estava levantando, muitas das nossas ações e dos nossos 7716 

pensamentos estão focados em uma área que está próxima a nós. Tem essa coisa, 7717 

que foi citada, que a dança popular quis ficar no outro para não ficar aqui, a coisa da 7718 

verticalização que o Pedro apontou. Eu acho que o histórico trás essa problemática 7719 

que é. Mas se fizermos, como sugestão, não seria um histórico, mas uma 7720 

contextualização, um panorama do que é a dança, para subsidiar e para você 7721 

entender as Câmaras, as diretrizes e fechar essas ações. Falar em história eu acho 7722 

complicado, mas traçar. 7723 

  7724 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7725 

 7726 

Ainda assim é muito complicado. [Falas sobrepostas] Não vamos dar conta. 7727 

 7728 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7729 

 7730 

Até porque esse é um documento de estado, ao se tomar uma posição, vamos 7731 

correr um erro gravíssimo. Mas a questão da contextualização. 7732 
 7733 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7734 

 7735 

99% de dar errado, com todo nosso empenho. [Intervenção fora do microfone] Por 7736 

isso, eu continuo com a sugestão de que, para a gente não perder mais ainda do 7737 

histórico que não existe, no meu ponto de vista eu colocaria o histórico do Colegiado 7738 

com potencial, nessa construção. E a gente se concentraria em fazer isso, uma 7739 

coisa mais enxuta. [Intervenção fora do microfone] A minha proposta é que não 7740 

façamos um histórico do setor, foque no histórico do Colegiado, como instrumento 7741 

de articulação e potencialização para chegar nessas diretrizes e como contribuinte 7742 

desse Plano Nacional. No meu entendimento, é o que a gente pode fazer nesse 7743 

tempo que nós temos, eu sou totalmente contrária da gente tentar fazer um histórico 7744 

do setor com esse tempo que temos, porque não vai dar tempo. 7745 
 7746 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7747 

 7748 

Eu acho pertinente o que a Rosa coloca, até porque a própria constituição desse 7749 

Colegiado já foi um parto. E a questão da representatividade é outro parto. Porque 7750 

na verdade o representante do estado, e você não é do estado. Isso não é particular, 7751 

é geral, a gente acaba. Essa coisa da representatividade é muito complexa e 7752 

perigosa. Já deu problemas, as pessoas já se revoltaram contra isso, já montaram 7753 

suas insatisfações, no caso do Paraná, por exemplo, houve até manifestação, 7754 

embora tenha sido circulado na Internet, chamou para reunião, mandamos. Ainda 7755 

assim veio para FUNARTE, reclamou, enfim. Eu acho que esse não é um ponto 7756 

particular do Paraná, penso que isso se estendeu por vários estados, tem essa 7757 

questão. Essa composição do Colegiado também, que eu acho que ficou no ar, para 7758 

muita gente, até porque foi feita de novo uma coisa muito em cima da hora, essa 7759 

coisa da Câmara foi assim. Essas ações que é meio cultural nosso, do Brasil, e a 7760 

gente vai ao calor do estímulo e sai fazendo, com a maior das boas intenções a 7761 
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gente acaba sendo sacrificado e julgado por uma boa ação que queremos fazer, 7762 

mas ninguém enxerga.  7763 
 7764 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7765 

 7766 

Vou colocar duas questões aqui, porque a gente pode partir para uma definição de 7767 

um encaminhamento. Existe a proposta da Rosa, de exclusão do item histórico do 7768 

setor e colocar o histórico do Colegiado e fortalece a ação de vocês, nunca antes na 7769 

história desse país houve uma instância como essa. E existe uma proposta da 7770 

Rosane, de fazer panorama, uma contextualização. Acho que são duas propostas. 7771 

Eu queria ver com o plenário se a gente pode se fixar nessas duas, se uma das duas 7772 

contempla e a gente parte para um encaminhamento. Ou se há uma terceira 7773 

proposta. 7774 
 7775 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7776 

 7777 

Eu acho que a contextualização recaí em recortes historiográficos, não tem como. A 7778 

gente pode pegar essa questão do Colegiado a gente pode fazer, eu acho que fica 7779 

até mais fácil, a gente mostrar a articulação política da área da dança. Então a gente 7780 

começa a mostrar a partir dos anos 2000, a modificação no cenário da dança a partir 7781 

da sua articulação política. Eu acho que isso pode ser. 7782 
 7783 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7784 

 7785 

A partir de 2000. [Falas sobrepostas] Eu não sei se a gente vai mexer em uma caixa 7786 

de marimbondos, quando colocamos dessa articulação a partir de 2000. Até porque 7787 

houve essa reclamação, nós recebemos essa reclamação. Das pessoas que havia 7788 

desde 60, já se mobilizaram. 7789 
 7790 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7791 

 7792 

O que a Rosane está falando, por que a gente pode ser questionado, por que 2000 e 7793 

não 60. Por isso que eu concentro que façamos um histórico do Colegiado. 7794 

[Intervenção fora do microfone] Porque não vão ser nós que optamos a partir dos 7795 

anos 60 ou do ano 2000. 7796 
 7797 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7798 

 7799 

Eu acho que fechar como proposta desse Governo, porque foi a partir desse 7800 

Governo. Não houve uma proposta disso em Governos anteriores, houve? Eu pelo 7801 

menos não sei. Por exemplo, aí eu acho que... 7802 
 7803 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 7804 

 7805 

De outras formas, mas tiveram algumas coisas. [Pronunciamento fora do microfone] 7806 

 7807 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7808 

 7809 

Institucionalizado assim, nesse nível de institucionalização não.  7810 
 7811 
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A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7812 

 7813 

Nessa forma também a gente acaba sendo um pouco protegido. [Intervenção fora do 7814 

microfone] 7815 

 7816 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7817 

 7818 

E outra coisa, a gente está pensando no Sistema, e no caso da dança ele começou 7819 

a partir disse, quer a gente queira ou não. Nós estamos se reportando em cima de 7820 

fatos, e não de acordo com a visão naquele momento. 7821 
 7822 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7823 

 7824 

Eu vou concordar com a Rosa, no sentido da gente fazer realmente esse histórico, 7825 

dessa constituição desse momento do Colegiado, ainda justificado por essa questão 7826 

dessa proposta do Governo, do Plano Nacional. Aí pega desse gancho, entende o 7827 

que é o Sistema Nacional de Cultura, que isso é uma proposta de Governo, por isso 7828 

que estamos aqui. 7829 
 7830 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7831 

 7832 

Só vou deixar claro que é uma proposta desse Governo, mas com amplitude de uma 7833 

proposta de um Plano de Estado. [Intervenção fora do microfone] Eu sei, mas 7834 

concordo que possa haver essa contextualização para um texto que terá 10 anos, a 7835 

partir do momento em que deu stars. 7836 
 7837 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7838 

 7839 

A gente acrescenta isso, mas eu acho que isso é o que vai nos proteger. 7840 
 7841 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7842 

 7843 

E dali um pouco da proteção, só para termos parâmetros com o que está sendo 7844 

produzido nas demais linguagens. Todas as outras estão fazendo um histórico? 7845 
 7846 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7847 

Não foi levantado nos outros essa questão. Eu acho importante o que vocês fizeram 7848 

aqui. 7849 
 7850 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7851 

 7852 

Na verdade, eu estou pegando aqui um dos exemplos para exibir para chegarmos a 7853 

um consenso, ou reduzir a tensão em torno do tema. Tanto no circo, quanto na 7854 

música, os outros ainda não se reuniram, mas a primeira abordagem em relação ao 7855 

teatro é que seria, é quase como um artigo contextualizando as pessoas com a 7856 

dança e como ela veio se desenvolvendo aqui. Todos os demais, poderia ser 7857 

assinado que protegeria. 7858 
 7859 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7860 

 7861 
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Se for assinado é outra coisa. 7862 
 7863 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7864 

 7865 

Todos os demais setores disseram que é uma coisa muito simples. Ontem o circo 7866 

disse que tinham um pronto. É exatamente um panorama muito geral, não há 7867 

nenhuma pretensão de ser alguma coisa acadêmica, uma publicação histórica. Eu 7868 

entendi o que foi levantado aqui e a minha preocupação no momento não está nem 7869 

em ser ou não ser igual aos outros setores, mas que a gente encontre uma 7870 

alternativa norteadora do processo. Se não é a história, é a importância da dança 7871 

para o desenvolvimento social, se não é a importância que seria uma parte do 7872 

potencial, é uma contextualização do que está acontecendo hoje no mundo da 7873 

dança. Eu não preciso recorrer a 1500, mas posso dizer que o papel que a dança 7874 

desempenha hoje historicamente é novo dentro do contexto do país, porque 7875 

ultrapassa o limite da dança artística, eu posso dar um outro tipo de panorama, que 7876 

até remeta ao papel histórico da dança, mas focado no olhar sobre a dança no dia 7877 

de hoje. O que eu acho importante é ter um texto estimulador das reflexões. 7878 
 7879 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7880 

 7881 

Eu penso nessa coisa do assinado, aí eu acho mais interessante também. É aquela 7882 

história, que você já deixa claro que é o recorte, porque em um coletivo que 7883 

representa coletivos, assinar ou assumir dados históricos eu acho que não. 7884 
 7885 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7886 

 7887 

Inclusive pode ser um texto produzido por algum acadêmico. Assinado que não faça 7888 

parte desse Colegiado e que nós consultemos, que já tenha isso produzido. 7889 

 7890 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7891 

 7892 

A gente pode pedir, por exemplo, para algumas pessoas que a gente já sabe que 7893 

tenham alguma coisa na área, que faça, e depois a gente coloca para aprovação. 7894 
 7895 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7896 

 7897 

Porque isso a gente vai discutir também, que acadêmico é esse.  7898 
 7899 

[Falas sobrepostas] 7900 

 7901 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7902 

 7903 

Mas assinado dá um caráter de que o texto. Mas de qualquer forma eu concordo 7904 

com a Lúcia porque é uma opção de colocar o texto de uma pessoa e não colocar o 7905 

de outra. 7906 
 7907 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7908 

 7909 

A questão é a escolhe da pessoa, por isso que eu estou falando. De repente a gente 7910 

colocaria. 7911 
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O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7912 

 7913 

Mas nesse caso eu acho que o MINC assume o risco da convocação. 7914 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 7915 

 7916 

Mas a gente não quer delegar isso para o MinC não. [Intervenção fora do microfone] 7917 

Pedro a gente não está delegando. [Intervenção fora do microfone] Eu gostei dessa 7918 

coisa que o Pedro colocou, uma coisa é você fazer uma espécie de justificativa da 7919 

importância da dança na formação do cidadão, isso pode ser um parágrafo, isso a 7920 

gente pode fazer. Eu insisto que a gente possa fazer isto e depois o histórico do 7921 

Colegiado. Porque se a gente partir para isso vai acontecer o que a Lúcia falou. 7922 

 7923 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7924 

 7925 

Vamos ver a questão, que a gente só queria ver se está correspondendo a 7926 

quantidade de diretrizes com ações, só para ter certeza que ficou tudo. 7927 
 7928 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7929 

 7930 

Eu queria deixar posicionado uma questão sobre o histórico. Repensando um pouco 7931 

eu penso que esse Colegiado tem autonomia para responder por um texto que 7932 

contextualize as ações, acho só que dentro do histórico do Colegiado. Então não sei 7933 

se todos concordam comigo, mas se a gente delegar para outra pessoa vai ficar pior 7934 

ainda. [Intervenção fora do microfone] 7935 
 7936 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7937 

 7938 

Eu só acrescentaria que não se trata de um texto extenso como o que está aqui. 7939 
 7940 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7941 

 7942 

O que ficou definido? 7943 
 7944 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 7945 

 7946 

Que virtualmente vamos decidir tudo. 7947 
 7948 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7949 

 7950 

Contextualização. [Intervenção fora do microfone] Com base no Colegiado. 7951 

 7952 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7953 

 7954 

Nós vamos fazer esse histórico. Entre nós. Porque repensando essa questão de 7955 

contexto panorâmico do Brasil, com outra pessoa de fora, eu acho que fica pior. 7956 

Melhor, porque a gente já assume o documento, então fica com a gente mesmo. 7957 
 7958 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 7959 

 7960 
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Podemos colocar para o plenário decidir isso? O histórico fica então, na verdade não 7961 

é um histórico do setor, é um histórico do processo, desse processo político, 7962 

representado por ações desse Colegiado e no Conselho também. Podemos colocar 7963 

em votação? Então, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como 7964 

estão, aprovado por unanimidade. Só fazendo um encaminhamento. Lúcia, ficou o 7965 

seguinte, você vai mandar para a gente, com prazo até o dia 5 de junho, as diretrizes 7966 

e ações, já devidamente limpas e com possíveis consensos, em quase tudo. O 7967 

histórico será um histórico do processo e do Colegiado. Também haverá uma 7968 

contribuição de vocês acerca do texto do Leonel, que é o item 3, com sugestões de 7969 

inclusão e exclusão, que nós repassaremos para ele, e ele fará uma avaliação. Caso 7970 

haja algum problema a gente volta a questão para o Colegiado. E o item 4 será de 7971 

responsabilidade de elaboração do Ministério, contudo nós levaremos em 7972 

consideração na elaboração desse texto as contribuições que forem sugeridas por 7973 

vocês e virá em forma de tópicos, no documento que a Lúcia irá mandar no dia 5 de 7974 

junho. 7975 
 7976 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 7977 

 7978 

Só uma questão de ordem, em termos de dúvida. Esse item 4, você falou em termos 7979 

de criação de formulários para levantamento, mas caso a gente já tenha alguns 7980 

dados. [Intervenção fora do microfone] Então vou te mandar um sobre ensino 7981 

superior. 7982 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 7983 

 7984 

Como eu tinha que falado há pouco. Eu queria exibir uma outra proposta de trabalho 7985 

do Plano setorial, que foi do segmento do teatro, como chegou até nós o documento, 7986 

ele se assemelha, mas abre de forma diferente com uma apresentação, falando do 7987 

objetivo, estabeleceu-se em quatro eixos e não nos cinco eixos do Plano Nacional, 7988 

falando da dimensão econômica, financiamento e gestão cultural do teatro, teatro e 7989 

educação, cidadania e dimensão simbólica do teatro e teatro e comunicação. Essa 7990 

foi a opção de estruturação. Além da apresentação, cada eixo de diretriz veio uma 7991 

justificativa sobre, que é exatamente esse panorama histórico, dimensão econômica 7992 

e financiamento de gestão cultural do teatro. A maioria dos grupos teatrais nasce e 7993 

desenvolvem-se informalmente por meio de um trabalho coletivo. Ele vai 7994 

contextualizando na medida em que vai avançando. 7995 
 7996 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 7997 

 7998 

Não podemos ter uma cópia disso? Para a gente se basear. 7999 
 8000 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 8001 

 8002 

Sim, eu mando. Só vou pedir que, eu mandarei a cópia depois que o Colegiado de 8003 

teatro, que é no dia 13, eles vão se reunir, vão analisar esse documento, como 8004 

vocês fizeram e a gente reenvia. 8005 

  8006 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 8007 

 8008 

Só uma dúvida. Já teve alguma reunião do teatro? 8009 
 8010 
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O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 8011 

 8012 

Não, eles vão se reunir no dia 13. [Intervenção fora do microfone] Essa proposição 8013 

foi feita na FUNARTE, do segmento teatro na FUNARTE, analisando o material do 8014 

Colegiado. Porque na consultoria que nós iniciamos a gente orientou dessa forma, 8015 

se a instituição observa que essa estruturação nas diretrizes do PNC não contempla 8016 

o entendimento do que o Colegiado colocou, que apresente uma outra proposta. A 8017 

música propôs não dividir em eixos e saiu um catatau geral, que antes de ontem a 8018 

gente verificou e que deixou a desejar. No caso do circo foi dividido nos cinco eixos, 8019 

não houve tensão, mas aconteceu de vários aspectos do circo não estarem 8020 

contemplados. E hoje na dança a gente teve mais ou menos a mesma situação e no 8021 

dia 13 teremos a reunião com o teatro. 8022 
 8023 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 8024 

 8025 

Deixa eu te fazer uma pergunta. A partir do princípio que isso foi elaborado na 8026 

FUNARTE, a gente só está querendo disponibilizado isso, mas você acha realmente 8027 

que é necessário que passe pela, só depois do dia 13? Porque a gente. 8028 
 8029 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 8030 

 8031 

Porque, eu vou ter que verificar. 8032 
 8033 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 8034 

 8035 

Posso fazer uma sugestão? Como foi aprovado é algo que ainda acontecerá e isso é 8036 

algo que já foi enviado para todos, e está para discussão, eu acho mais interessante 8037 

a gente enviar esse documento para vocês. Porque isso já foi enviado para o 8038 

pessoal de circo, já está circulando o Brasil inteiro, um monte de gente está 8039 

recebendo. Vocês poderiam entrar em contato com alguém do circo, do teatro.  8040 
 8041 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 8042 

 8043 

A gente envia esse documento sem precisar a reunião do Colegiado do teatro. Então 8044 

só deixa-me chegar na parte que eu ia mostrar. Os anexos seriam a parte do 8045 

histórico que está aí. Eles começam com a Câmara setoriais em uma geral da 8046 

composição, como foi feito, a atividade no país, o teatro surgiu com os jesuítas e 8047 

somente em meados do século 19, com o romantismo, após a 1ª guerra. Vai dando 8048 

uma melhorada, até na análise eu fiz um questionamento, porque de novo aparece o 8049 

Rio de Janeiro, como um todo. Conceito e diagnóstico, uma reflexão, seria aquele 8050 

trecho do potencial. E para com dados e perspectiva da atividade teatral no país, do 8051 

verbo não temos dados. 8052 
 8053 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 8054 

 8055 

Só lembrando que isso não significa que vai alterar a decisão aqui, que é um 8056 

histórico do Colegiado. Eu gostaria de consultar o plenário se há algum outro 8057 

encaminhamento, alguma outra questão. Devido ao adiantado da hora, para a gente 8058 

encerrar a nossa reunião 8059 
 8060 



164/168 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 8061 

 8062 

Era só para a gente ter certeza, porque eu ouvi vários problemas na formatação, que 8063 

eu tinha perdido algumas ações. 8064 
 8065 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 8066 

 8067 

Rosane, a gente lê e você acompanha aí, porque seu texto está completo. Diretriz 1, 8068 

eixo 1. Implantação de mecanismos, confere? [Intervenção fora do microfone] três 8069 

ações, estimular a criação, estimular a criação de mecanismos sistemáticos, ampliar, 8070 

adequar e manter espaços públicos. Diretriz 2: estimulo, ampliação e definição de 8071 

programas com dotação orçamentária. São 4 ações: implantar mecanismos, garantir 8072 

no âmbito federal, criar um Fundo Nacional, estabelecer mecanismos diferenciados 8073 

de acesso. Diretriz 3: adoção de estratégias de formação. São 4 ações: estimular a 8074 

criação, desenvolver programas, ampliar e dar continuidade aos programas de apoio 8075 

e estimular ações transversais. [Intervenção fora do microfone] Estabelecimento de 8076 

mecanismos democráticos e transparentes. Duas ações, estabelecer uma política 8077 

cultural de intercâmbio, estimular publicação de editais regulares e periódicos. Última 8078 

diretriz, desenvolvimento de processos colaborativos, uma única ação, promover a 8079 

colaboração. Eixo 2, diretriz 1: realização de mapeamento, três ações, cadastro, 8080 

realizar pesquisas e criar uma rede digital. Diretriz 2, criação de uma política 8081 

específica direcionada a produção, memória e difusão. Quatro ações, criar editais 8082 

específicos, criar centros de referência, assegurar que os programas atendam a 8083 

diversidade e realizar atividades que contribuam para manter viva. Eixo 3, diretriz 1 8084 

são 4 ações, estimular a inclusão, promover um amplo processo de capacitação, 8085 

promover a contratação de docentes e promover a contratação de profissionais para 8086 

projetos. Diretriz 2, ampliação da oferta nas instâncias públicas e privadas. Estimular 8087 

implantação de cursos, estimular a destinação de recursos e garantir verbas que 8088 

consolidem. Diretriz seguinte, integração de programas do Ministério da Cultura e do 8089 

Ministério da Educação. São duas ações, criar programas integrados e estabelecer 8090 

programas de bolsa. Última diretriz do eixo, promoção do eixo da integração de 8091 

instituições educacionais. Criar programas que promovam. Eixo 4, diretriz 1, são 8092 

duas ações. Construção de um canal institucionalizado. Outra diretriz, adequação da 8093 

estrutura tributária, são duas ações. Estimular o constante debate e inclusão da 8094 

atividade artística no regime. Última diretriz do eixo, estabelecimento de mecanismos 8095 

para obtenção de dados. Única ação, criar indicadores. Eixo 5, diretriz 1, ampliação 8096 

e consolidação de espaços. Quatro ações, criação de programas, promover a 8097 

presença, capacitar gestores e estimular a ação de associações. Veja aí que tem 8098 

uma pequena correção. É capacitar. [Intervenção fora do microfone] Implantação de 8099 

mecanismos transparentes. Três ações, estimular na composição, ampliar e 8100 

atualizar, assegurar na estrutura. 8101 
 8102 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 8103 

 8104 

Na verdade eu também coloquei em negrito aquilo que a gente alterou. Não sei se 8105 

eu perdi alguma coisa, mas a grande maioria, o que está em negrito foi o que a 8106 

gente colocou hoje. 8107 
 8108 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 8109 

 8110 
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Você pode salvar no seu nome? 8111 
 8112 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 8113 

 8114 

[Pronunciamento fora do microfone] 8115 

 8116 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 8117 

Está.  8118 
 8119 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 8120 

 8121 

Estimular a criação de centros, é isso? [Intervenção fora do microfone] Está no eixo 8122 

2. 8123 
 8124 

O Sr. Rui Moreira do Santos (Região Sudeste): 8125 

 8126 

[Pronunciamento fora do microfone] 8127 

 8128 

A Sra. Lúcia Helena Alfredi de Mattos (Região Nordeste): 8129 

 8130 

Cadê o da diversidade? 8131 
 8132 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 8133 

 8134 

O centro de criação e produção está no eixo 1, diretriz 2. Adoção de estratégias de 8135 

formação do público e difusão da produção de dança. Porque tem nessa diretriz e na 8136 

diretriz da memória. 8137 
 8138 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 8139 

 8140 

Na terceira diretriz do eixo 1. 8141 
 8142 

O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC): 8143 

 8144 

No eixo 2 é o centro de memória. [Intervenção fora do microfone] Mesmo o nosso 8145 

tem algumas diferenças, porque na hora que ia inserir linhas. 8146 
 8147 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 8148 

 8149 

Bom, tudo esclarecido? O plenário se sente contemplado, mais alguma questão? 8150 
 8151 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 8152 

 8153 

Eu queria só, formalmente entregar nas mãos do Marcelo os convites, eu sei que 8154 

você já tem o seu, o Pedro já tem o dele, mas eu queria passar para você repassar 8155 

para o Gustavo, para o Juca, para o Maurício, enfim. Vou passar oficialmente para 8156 

você, e dentro do Colegiado esse convite formal da participação no Fórum Nacional 8157 

de Dança. Essa era uma coisa. E eu já queria aproveitar também. Parabenizar o 8158 

Ministério porque desde a criação da antiga Câmara e novo Colegiado, todas as 8159 

vezes que a gente tem reunião do Colegiado a gente sempre teve paciência com 8160 
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algumas metodologias e mediadores e etc. Mas eu sou muito franca, acho que todos 8161 

são do mesmo time, e eu queria dizer que hoje eu fiquei muito feliz, porque eu 8162 

realmente senti que a gente estava tendo uma mediação, o Pedro teve colocações 8163 

fantásticas, que a gente sentiu de verdade que o Ministério estava contribuindo com 8164 

a gente, nos ajudando a nosso favor, coisas que, infelizmente, nas antigas reuniões 8165 

era um sacrifício, porque a gente tinha que além de pensar na contribuição da gente, 8166 

a gente ainda tinha que combater e se defender dos profissionais que a FUNARTE e 8167 

o Ministério contratavam para fazer as mediações, eram tristes. E hoje eu acredito 8168 

que, hoje realmente eu senti que o Ministério é nosso parceiro, porque até então a 8169 

gente se defendia, a gente ficava o tempo todo dizendo que não era. E hoje 8170 

entendemos que além da capacitação realmente tivemos um parceiro, uns parceiros 8171 

que estão contribuindo com a gente na construção do nosso Plano. Eu queria 8172 

parabenizar toda equipe, realmente agora a gente não vai mais querer abrir mão, 8173 

vamos sugar tudo que vocês podem nos dar. Parabéns para vocês, não só pela 8174 

organização, mas por conta dessa competência e qualificação que vocês trouxeram 8175 

aqui. 8176 
 8177 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 8178 

 8179 

Obrigado Rosa. 8180 
 8181 

A Sra. Marise Gomes Siqueira (Região Sul): 8182 

 8183 

Eu só gostaria de acrescentar, em nome do Fórum Nacional de Dança, de convidar 8184 

essa equipe maravilhosa que coordenou os trabalhos de hoje, para que acompanhe 8185 

conosco nos dias 15, 16 e 17 de maio, em Recife, sobre as discussões do Plano 8186 

Nacional de Dança e Lei Específica dos Artistas de Dança.  8187 
 8188 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 8189 

 8190 

Se for possível, porque a gente pede. [Intervenção fora do microfone] Essa questão 8191 

do Fórum Nacional que a gente vai realizar, que a Marise acabou de se reportar, a 8192 

gente realmente queria contar com alguma ajuda, contribuição e participação de 8193 

vocês. Todos são hiper importantes, e a gente, se pudesse ir toda essa equipe seria 8194 

fantástico, mas a gente sabe que existe agendas e compromissos, que a gente não 8195 

vai conseguir ter todos vocês lá, mas gostaríamos de garantir pelo menos umas 8196 

duas ou três presenças de vocês, para nos ajudar, essa coisa mesmo do Plano 8197 

Nacional de Dança, o Pedro nos ajudou muito. De repente a gente ter essa 8198 

participação, não é um convite formal só para constar, não é isso porque não temos 8199 

necessidade, se achássemos que vocês não poderiam contribuir, nós não faríamos 8200 

o convite, a gente não é obrigado a convidar ninguém. A gente realmente quer que 8201 

vocês estejam juntos com a gente. 8202 
 8203 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 8204 

 8205 

Aqui, na posição de condutor do trabalho, agradecer os convites, a todos vocês. Os 8206 

convites enviados aqui serão encaminhados, de antemão já quero agradecer em 8207 

nome deles. Nós temos um problema sério de pauta, e de cronograma de trabalho, 8208 

temos o mês inteiro de reuniões, aí o Pedro lembra que sexta e sábado a gente não 8209 

tem nada. [Intervenção fora do microfone]  8210 
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A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 8211 

 8212 

E a gente já deixa o compromisso que todo mundo vai comer macaxeira na casa de 8213 

Noca. 8214 
 8215 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 8216 

 8217 

Eu quero agradecer todos vocês, não só ao convite, mas também a paciência que 8218 

vocês têm conosco, apesar dos puxões de orelha. Eu acho que nós merecemos, 8219 

porque em alguns momentos nós erramos e assumimos, e não temos medo de 8220 

assumir nossos erros, falo isso com muito conforto, porque tenho certeza que os 8221 

nossos acertos são maiores que os nossos erros, e isso é reconhecido por vocês, 8222 

não só desse Colegiado. Então, eu quero agradecer essa paciência, a contribuição, 8223 

vocês não ganham nada para estarem aqui, vocês só dão o sangue, estando nessas 8224 

instâncias, fazendo um pouco do papel de cidadão, enquanto compromissado, não 8225 

só com sua cidadania, mas compromissado com sua área, com sua arte e com sua 8226 

profissão. Então eu gostaria de agradecer imensamente. Deixar meu compromisso 8227 

de que não haverá mais equívocos, vamos tentar. E ficar um pouco triste, porque 8228 

quando está o chefe elas batem, quando ele vai embora elas fazem um elogio. 8229 
 8230 

A Sra. Rosa Maria Leonardo Coimbra (Região Centro-Oeste): 8231 

 8232 

Mas é que o chefe disse que estaria as 17 horas. Então já estávamos todas 8233 

organizadas. 8234 
 8235 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 8236 

 8237 

Eu até sugerir ao Pedro enquanto a Rosa estava falando, falei que bem que o 8238 

Colegiado podia fazer uma moção, publicar no Diário Oficial.  8239 

 8240 

A Sra. Rosane Gonçalves de Almeida Torres (Região Sul): 8241 

 8242 

Desculpa interromper esse momento tão importante, mas é uma pergunta. Essa 8243 

publicação vai ser refeita? 8244 
 8245 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 8246 

 8247 

Na verdade, o Gustavo assumiu um compromisso com vocês, e passou a tarefa para 8248 

a gente difícil, de encontrar todo mundo, colocar no Diário Oficial. Tenho que 8249 

assumir que em alguns casos, tivemos que tomar algumas decisões porque não 8250 

conseguíamos localizar as pessoas, e assumimos que em algumas Portarias há 8251 

equívocos, já imaginando que isso aconteceria, já prevendo que esse tipo de 8252 

manifestação aconteceria, o caso da Marta, por exemplo, ela me ligou dois dias 8253 

antes e eu falei para equipe que tem que confrontar sempre a reunião passada com 8254 

essa reunião, mas enfim, já foi o equívoco, a gente já sabia disso. Então esse e 8255 

outros equívocos já serão sanados em uma retificação. 8256 
 8257 

A Sra. Marília Rameh Reis de Almeida Braga (Região Nordeste): 8258 

 8259 
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E nós acabamos de criar um e-mail colegiadodanca.cnpc@hotmail.com, de onde 8260 

mandamos o documento para a Casa Civil, do PROFIC. 8261 
 8262 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenação CNPC): 8263 

 8264 

A gente quer criar e-mails institucionais. [Intervenção fora do microfone] Tudo bem. 8265 

A gente vai criar para todos vocês e-mails institucionais, primeiro para os membros 8266 

do Conselho e logo em seguida vai instituir os do Colegiado também, para a gente 8267 

ter um nível de trocas de informações mais seguro. Mais alguma consideração? 8268 

[Intervenção fora do microfone] Muito obrigado, agradeço a todos pela participação. 8269 

Está encerrada a sessão.  8270 

mailto:Colegiadodanca.cnpc@hotmail.com

