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Aos dias vinte e dois e vinte e três do mês de Julho do ano de dois mil e 

treze, as 9h30m, no Setor Comercial Sul, Edifício Parque Da Cidade – 

Corporate, Ala B, 12º Andar, Auditório, Brasília, DF, O Senhor, Marcos 

Teixeira Campos, Ministerio Da Cultura – FUNARTE, Deu inicio aos 

trabalhos da reunião do Colegiado Setorial De Circo onde estiveram presentes 

os Senhores: Marcelo Pedroso, Secretario Geral do Conselho Nacional De 

Políticas Culturais CNPC e Secretario De articulação Institucional – MinC, 

O Senhor, Antonio Carlos Da Silva, Coordenador De desenvolvimento, 

Controle E Avaliação – MinC, A Senhora, Silvana Tamiazi, Coordenadora 

De Gestão E mobilização Social – MinC, O Senhor, Flavio Viana e Silva, 

Colegiado Setorial De Circo, O Senhor, Vladimir Espernega, Colegiado 

Setorial De Circo, O Senhor, Naelson Abreu Da Silva, Colegiado Setorial 

De Circo, O Senhor, Mauro Alves Guimarães, Colegiado Setorial De Circo, 

O Senhor, Robson Silva Santos, Colegiado Setorial De Circo, O Senhor, 

Rodrigo Hildebrand Robleño, Colegiado Setorial De Circo, O Senhor, Xisto 

José Pinto Costa, Colegiado Setorial De Circo, O Senhor, Camilo De Souza 

Torres, Colegiado Setorial De Circo, A Senhor, Ana Maria Gomes 

Lamenha, Colegiado Setorial De Circo, O senhor, Luis Carlos Oliveira De 

Araujo, Colegiado Setorial De Circo, A Senhora, Luana Macena De Melo, 

Colegiado Setorial De Circo, O Senhor, Sergio Perim Faria Junior, 

Colegiado Setorial De Circo, A Senhora, Sula Kyriacos Mavrudis, 

Colegiado Setorial De Circo, A Senhora, Iara  Da Costa Zannom, 

Ministério Da Cultura, A Senhora, Magali G. De M. Moura, Ministério Da 

Cultura – SAI,  Em seguida cumprimentou a todos os presentes, e disse disse 

da sua satisfação em estar ali e fazer a mediação dos trabalhos a serem 

realizados nestes dois dias em que estariam juntos. Começou por citar os itens 

constantes na pauta preparada, para que fossem feitas as discussões daqueles 

dias, e por qual seria melhor começar. A maioria dos membros do Colegiado 

rejeitaram as propostas contidas na pauta, visto que ela indicava que fosse feita 



revisão das propostas para elaboração do Plano Setorial de Circo. O grupo 

rejeitou por achar que já estão trabalhando nesse Plano a muito tempo e ate o 

momento não viram este Plano ser efetivado, e todas as vezes que são chamados 

a virem a Brasília o assunto é o mesmo e nada acontece como na fala do 

Senhor, Xisto Jose Pinto Costa, Eu não entendi muito bem quando nós fomos 

convidados para revisar o Plano.... A gente ta há 8 anos de discussão e o 

governo ate hoje não nós mostrou o que foi feito, o que foi feito a partir daquilo 

tudo que a gente ta discutindo, discutindo e discutindo. O Senhor, Sergio 

Perim Faria Junior, Disse, eu acho que com relação a revisão do Plano, eu 

acho que é o Ministério Da Cultura que precisa dizer o que, que tem que ser 

revisado, por que política para Circo não tem. Olha Marcos eu to falando serio, 

eu não vim aqui passar dois dias da minha vida. Olha só desculpa, mas eu não 

quero gastar o Ministério, mas eu to a fim de a gente trava um debate serio. O 

Senhor, Rodrigo Hildebrand Robleño, Disse, eu acho também que juntar 

tantas pessoas de vários lugares para fazer uma leitura do que quer, ou para fazer 

um relatório do que quer. Eu prefiro que vocês comecem a praticar a idéia de 

que relatório e leitura sejam feitos desses deveres de casa, manda um e-mail para 

a gente, a gente Le e já pode vir discutir com as nossas bases. Fazer uma leitura 

aqui, ou fazer uma revisão aqui, eu acho que é perda de tempo dentro de tudo 

que a gente tem que discutir, que são temas importantes. Nós somos Sociedade 

Civil, em suposto dialogo com o Governo. Agora um dialogo que faz com que 

um Plano, ao invés de ser executado ele será revisado, e revisado, e revisto e 

impresso, e gastam dinheiro para que ele seja revisado, que trazem a gente aqui, 

para ouvir prestação de relatório, eu acho que não ta tendo dialogo. Ai a gente 

fica querendo discutir a pauta, se nada adianta. O Senhor, Flavio Viana e Silva, 

Marcelo acho que você já teve idéia de que a pauta caiu, e que não tem ninguém 

a fim de revisar o Plano Setorial De circo, por que a verdade o Plano não foi 

colocado em execução. Eu acho que nas reuniões do Colegiado De Circo vão ser 

todas assim, enquanto o Ministério não mostrar pra gente, qual é a real intenção 



dele, a gente não tem por que ficar batendo na mesma tecla o tempo todo. E eu 

não vejo perspectiva nenhuma de mudança, por que a gente já ta do meio para o 

fim do ano, vai ter um Ministério preocupado com Conferencia Nacional agora, 

a Funarte ta sem Presidente, a gente tem o ano que vem, que é ano de Copa e de 

eleições em que o Ministério vai ta bem preocupado também em promover a 

Copa Do Mundo e preocupado com Eleições. Então eu acho que a gente ta, o 

negocio ta difícil.   A reunião do Colegiado de Circo seguiu acalorada e em tom 

de protesto, nós dois dias em que o grupo esteve reunido, deixando transparecer 

a insatisfação do grupo para com o Ministério Da Cultura.  Foram feitas muitas 

cobranças de ações que promovam e beneficie o Circo na intenção de tornar o 

dia a dia das pessoas que dependem do mesmo, um pouco menos árdua. Aos 

componentes da mesa foram feitos questionamentos sobre: Orçamentos , 

moradia, trabalho, saúde e Vale Cultura. O Senhor, Marcelo pedroso, Trousse 

para conversar com o grupo a Senhora, Silvana Tamiazi, Coordenadora De 

Gestão e Mobilização, que explicou para o Colegiado como foram pensados e 

criados os Céus, bem como as parcerias realizadas para que se efetivasse a 

existência dos mesmos. Falou da implantação de um Céu em Matão, no interior 

do Estado de São Paulo, que tem uma área de três Mil Metros Quadrados, e 

convidou o colegiado a participar e ajudar nas Gestões Comunitárias, Também 

pediu aos mesmos em regime de colaboração, que eles procurassem saber em 

seus Municípios dos terrenos não edificados, para que se sondasse junto aos 

Municípios a possibilidade de deixar aquela área reservada, para que os Circos 

pudessem montar suas lonas quando estivessem na cidade. Esta proposta não 

agradou a maioria dos membros do Colegiado, que acharam que lhes estavam 

sendo atribuídas tarefas que não soa de suas alçadas como na fala do Senhor, 

Flavio Viana e Silva, Silvana no momento em que você colocou que precisava 

da ajuda da gente para fazer esse levantamento, eu notei que algumas pessoas se 

manifestaram contrarias entendeu? A ajuda que a gente pode dar para o 

Ministério a gente já vem fazendo isso há 10anos, e com grandes esforços, a 



ajuda vem sendo alem do que a gente pode fornecer essa ajuda.  Foram cobrados 

também da senhora, Silvana questões relacionadas à orçamentos, questões que 

não eram de sua alçada tendo a mesma respondido: Só sobre o orçamento, o 

orçamento é do PAC, e quem faz as escolhas dos terrenos para montar os Céus, 

são os Municípios e quem seleciona é o Ministério Do Planejamento. Disse a 

outra questão é o seguinte, eu não respondo pelo orçamento do Ministério, eu 

respondo pela diretoria de Infra-estrutura Cultural, que é a diretoria que constrói 

equipamentos no País todo, só para ficar Claro. Disse que levaria as 

preocupações dos membros do Colegiado, e que ajudaria da melhor forma 

possível, porém nada seria possível sem a ajuda do Colegiado, visto que ela não 

é da área. Também houve questionamentos sobre o Vale Cultura e de como os 

circenses iriam estar integrados e pudessem ter acesso a esse tipo de beneficio 

visto que a sua maioria é nômade e não tem como comprovar endereço. Sendo 

que na maioria dos casos de se inscreverem para algumas coisas lhes ser 

cobrado, comprovante de endereço. Para lhes esclarecer um pouco mais sobre a 

questão do Vale Cultura, também foi trazido para a reunião o Senhor, Antonio 

Carlos Silva, Coordenador De Desenvolvimento Controle E Avaliação, O 

mesmo disse que a finalidade da sua presença ali seria dar uma visão de como 

estava o processo relacionado ao Vale Cultura. Disse que talvez não pudesse 

responder algumas perguntas por algumas coisas ainda não estarem definidas em 

relação ao Vale Cultura. Disse que a lei foi sancionada em Dezembro, e que 

depois da Sanção Presidencial é a Regulamentação da Lei através de Decreto. E 

que este Decreto ainda não havia sido divulgado estando o Ministério 

aguardando a realização deste fato o mais breve possível. Disse que esta ação 

não envolvia somente o Ministério Da Cultura, e sim outros Ministérios tais 

como: Ministério Do Trabalho, Secretaria Da Receita, Ministério Do 

Planejamento existindo interesses dos dois lados a níveis de Governo. Informou 

também que estes interesses tem que ser conciliados e as diretrizes tem que ser 

ajustadas, para que esse Decreto possa ir para a rua. Disse que a discussão deste 



Decreto esta sendo conduzido pela Casa Civil da Presidência Da Republica, e 

logo que for assinado, ai sim caberá ao Ministério Da Cultura elabora uma 

Instrução Normativa que tenha os procedimentos para operacionalização Do 

Vale Cultura a nível de País. Disse que enquanto a assinatura do Decreto não 

acontecia, estavam sendo feito os contatos tais como: comunicação, divulgação, 

contatos com entidades sindicais, empresas, com as estatais, e todos os sistemas 

que uma ação deste porte pode envolver, para que quando a coisa esteja na rua, 

tanto quem opera quanto quem se beneficia do Vale Cultura possa fazer seu 

cadastro com tranqüilidade, sem problemas. Lembrou a todos mais uma vez que, 

algumas coisa para acontecerem dependem da Divulgação do decreto bem como 

sua assinatura, por que o decreto com certeza conseqüentemente ira nortear as 

Instruções Normativas., também lembrou que há questões que estão sendo 

discutidas a nível de Ministério por não terem sido definidas. Após ter dito aos 

membros do Colegiado sobre o Vale Cultura abriu a oportunidade para que 

fossem feitas perguntas relacionadas ao tema. Relembrando que algumas coisas 

talvez  ainda não tivessem resposta. Houve algumas perguntas por parte dos 

membros do Colegiado, e logo a saída do Senhor, Antonio Carlos Da Silva da 

sala todos voltaram as suas atenções para a questão da elaboração de um 

Relatório Executivo onde deveria constar, todos os encaminhamentos para o 

setor de Circo, bem como suas reivindicações. Este trabalho foi realizado pelos 

integrantes, e ao final foi assinado por todos, chegando ao fim dos debates e da 

Reunião do Colegiado De Circo, o Senhor, Marcos Teixeira agradeceu a 

presença de todos, dizendo aguardar o próximo encontro.       


