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MINISTÉRIO DA CULTURA 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC 

ATA 

 

 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO SETORIAL DE CIRCO, DO 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

CULTURAL, REALIZADA NOS DIAS 31 DE 

MAIO E 1º DE JUNHO DE 2011. 

 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e onze, às nove horas nesta 1 

cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, no Ed. Parque Cidade, 12º 2 

Andar, situado nesta capital, sob a presidência do Sr. Sr. Fabiano Lima, 3 

Assessor do CNPC, na presença dos (as) senhores (as): Sr. Abel Araújo 4 

Nunes de Carvalho (Artistas, Grupos e Trupes); Sr. Cláudio Mancilla 5 

(Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social); Sr. Flávio Viana e Silva (Circo 6 

itinerante); Sr. Jonilson Moura (Região Nordeste); Sr. Júlio César Freitas 7 

Coelho (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social); Sra. Maria Alice Viveiros 8 

de Castro (Pesquisa, Escola de Circo e Circo Social); Sr. Márcio Antônio 9 

Stankovich (Circo Itinerante); Sr. Mauro Guimarães (Artistas, Grupos e 10 

Trupes); Sr. Naelson Abreu da Silva (Circo Itinerante); Sr. Wladimir 11 

Spernega (Região Sudeste) e do Sr. Xisto José Costa (Artistas, grupos e 12 

trupes): Teve início a 6ª Reunião do Colegiado Setorial de Circo coordenada 13 

destinada a apreciar a seguinte pauta: Pauta do dia 31/05/2011 - Item I - 14 

Abertura da Sessão; Item II – Fala da Fundação Nacional das Artes; Item III – 15 
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Fala do representante do colegiado no plenário do CNPC sobre os trabalhos 16 

e encaminhamentos; Item IV - Abertura da palavra aos membros do 17 

colegiado para debate; Item V – Apresentação: “Implementação do Plano 18 

Nacional de Cultura”; e Item VI – Informes gerais e debates. Item I – 19 

Abertura da sessão: O Sr. Fabiano Lima cumprimentou a todos e declarou 20 

que estavam dando início ao ciclo de reuniões dos Colegiados do Conselho 21 

Nacional de Políticas Culturais naquele momento. Informou que as reuniões 22 

foram estendidas de um dia para dois dias e que a ideia era dar mais tempo 23 

e oportunidade para o trabalho dos Colegiados. Esclareceu que em 2011 24 

estavam enfrentando vários desafios e que o Ministério da Cultura estava 25 

sofrendo uma reforma organizacional e que os Colegiados Setoriais, para 26 

terem maior efetividade, deveriam ter uma relação mais próxima de suas 27 

coordenadorias, então a Coordenação-Geral iria colaborar com a Funarte 28 

junto ao Colegiado. Relatou que todos os setores a partir de 2012 terão os 29 

seus Colegiados Setoriais instalados, então vão ter durante o segundo 30 

semestre do corrente ano uma pauta de preparação desses Colegiados e em 31 

2012 terão o processo de renovação daquele pleno que já estava instalado. 32 

Informou que terão também uma série de novos encontros esse ano 33 

justamente para estar reforçando esse intuito. Conforme previsto em pauta, 34 

ele passou a palavra ao Sr. Marcos Teixeira, o Coordenador de Circo da 35 

Funarte. Item II – Fala da Fundação Nacional das Artes: O Sr. Marcos 36 

Teixeira cumprimentou a todos e frisou seu sentimento de prazer por estar 37 

com todos ali novamente. Reiterou que estavam passando por uma 38 

transição na FUNARTE, que estava um ano complicado, difícil de recursos e 39 

de novos pensamentos também, e que estavam tentando ver o que 40 

conseguiam manter. Frisou que eles estavam com um problema sério de 41 

orçamento esse ano e informou que conseguiram fechar o Edital 42 

Canequinho com os valores do ano passado e que possivelmente seria o 43 

único edital das três linguagens. Informou que a se comprometeu mais uma 44 

vez com a execução do Procultura como tinha que ser, e que já estavam 45 

passando para uma nova fase que era a de levantar pessoas para as 46 

Comissões Julgadoras das Comissões de Seleção. Relatou que tiveram a 47 
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aprovação da Caixa Econômica para as oficinas que vinham fazendo todo 48 

ano e que iriam fazer esse ano novamente as mesmas oficinas que fizeram 49 

no ano passado só que com um maior aprofundamento. O Sr. Wladimir 50 

Spernega ressaltou que se trouxessem cada oficina para cada região teriam 51 

um custo menor e atenderiam muito mais pessoas. O Sr. Marcos Teixeira 52 

explicou o custo já seria menor porque teria um limite de vagas pra cada 53 

região e que cada oficina estaria em uma região do país e as pessoas se 54 

deslocariam do Brasil inteiro para as oficinas. Considerou importante, pois 55 

assim conseguiriam juntar pessoas diferentes nas várias regiões e reiterou 56 

que estavam fazendo uma pauta mais política do que executiva. O Sr. Xisto 57 

José Costa indagou se no ano passado não tinha ficado mais ou menos 58 

acertado que a campanha iria acontecer. O Sr. Marcos Teixeira explicou 59 

que tentaram um recurso do Fundo Nacional de Cultura quando tinham um 60 

valor maior, mas que depois souberam que não daria para ser por ali 61 

porque aquele dinheiro não dava para fazer esse tipo de ação, por isso 62 

acabaram perdendo. Reiterou a importância das campanhas em prol do 63 

circo, de valorização da atividade como um todo, principalmente para os 64 

administradores públicos que são quem deixam de fato o circo entrar ou 65 

não na cidade. Frisou que quando falava “circo entrar na cidade” não se 66 

tratava só do circo itinerante, mas significava edital que pudesse ter o circo 67 

em todos os lugares. O Sr. Xisto José Costa questionou o que fariam a partir 68 

daquele momento, já que já tinham o plano setorial aprovado e frisou que 69 

deveriam era fazer com que esse plano de alguma forma acontecesse de 70 

verdade. O Sr. Fabiano Lima relatou que o plano setorial ele virou um 71 

caderninho para poderem começar uma divulgação a Funarte e que seria 72 

distribuído a todos naquele dia. Informou que na parte da tarde seria 73 

apresentado um calendário sobre o Plano Nacional de Cultura, e que esse 74 

calendário, de certa forma, teria que conciliar status dos Planos Setoriais 75 

que eram diferentes. Item III – Fala do representante do colegiado no 76 

plenário do CNPC sobre os trabalhos e encaminhamentos: A Sra. Alice 77 

Viveiros de Castro informou que o plenário do CNPC estava preocupado 78 

com a mudança do CNPC, que antigamente era ligado a Secretaria-Executiva 79 
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e será vinculado a Secretaria de Articulação Institucional. Ressaltou sobre a 80 

preocupação com a proposta de projeto da Presidente Dilma pedindo ao 81 

Congresso que o Governo descontigencie verbas que estavam alocadas para 82 

o Fundo da Cultura e outros setores. Relatou sobre a importância de 83 

discutirem a questão da formação técnica e tecnológica e que poderiam 84 

propor oficinas de circo para as escolas. Informou que alguns conselheiros 85 

participaram da cúpula social do MERCOSUL e que foi uma surpresa 86 

descobrir que era a primeira vez que a cultura ia à Cúpula. Disse que isso 87 

era uma questão de fronteira e que tinham uma série de medidas que 88 

poderiam não ser tomadas. Frisou que conseguiram também ter uma 89 

participação muito bacana, que fizeram a leitura de um texto, basicamente 90 

fechado pelo conselheiro Charles Narloch, e ela fez uma explicação. Relatou 91 

que foi feita uma moção de repúdio na reunião Interconselhos e que na 92 

ocasião houve uma discussão sobre ser ou não ser cigano, foi uma história 93 

muito chata porque a cigana foi questionada publicamente na hora do Coffee 94 

Break do porque ela estava ali se os ciganos tinham muito dinheiro e que 95 

eles não tinham que entrar na erradicação de pobreza. Ela disse que a 96 

cigana então começou a explicar dizendo tinham muitas questões para 97 

tratar ali, que tinha muita gente que não tinha acesso à saúde, não tinha 98 

acesso, tinha problema de registro, e que ela disse não era cultural, que a 99 

mãe não tinha registro, que o avô não tinha registro. O Sr. Naelson Abreu 100 

da Silva reiterou que era tão gritante a questão racial, só falavam do negro 101 

e do índio e os ciganos eram deixados de fora, e frisou que os ciganos eram 102 

uma etnia e não uma cultura. Ressaltou sobre a falta de conhecimento e a 103 

ignorância que existia no Brasil. A Sra. Alice Viveiros de Castro informou 104 

que quanto ao GT dos Animais que o Ministério do Meio Ambiente tinha 105 

indicado seus representantes, faltava o MinC e o Ibama para que formassem 106 

o GT dos animais. O Sr. Wladimir Spernega informou que haviam 107 

conseguido um vereador que tentaria barrar aquela questão. A Sra. Alice 108 

Viveiros de Castro informou que deveriam tentar a regulamentação, e 109 

sugeriu que resolvessem a nomeação dos membros. Ela questionou a força 110 

que teria o Colegiado, pois estavam em sintonia, mas não conseguiam. Item 111 
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III - Abertura da palavra aos membros do colegiado para debate: O Sr. 112 

Márcio Antônio Stankovich registrou que tinha assistido o filme “Água 113 

para Elefantes” e que era um absurdo um filme de Hollywood mostrando 114 

um dono de circo retardado que bate num elefante, atrás de dinheiro, 115 

preocupado maltratando artista, fazendo trama para matar artista. Frisou 116 

que tinham que mandar parar esse filme porque ele estava falando 117 

contrário do circo, completamente errado do que existia. A Sra. Alice 118 

Viveiros de Castro observou que essa questão era importantíssima porque 119 

ela passava pela imagem, o circo era difamado. O Sr. Márcio Antônio 120 

Stankovich reiterou que tinham que fazer alguma coisa para paralisar 121 

esses filmes aqui no Brasil. Frisou que fizeram uma lavagem cerebral no 122 

mundo inteiro da palavra ‘circo’ e dos animais saindo do circo, desta forma, 123 

o circo ficou na mesmice, era malabarista, trapezista, tecido etc. A Sra. Alice 124 

Viveiros de Castro reiterou a importância de saírem da reunião com o GT 125 

nomeado, pois essa discussão seria tratada lá. O Sr. Jonilson Moura 126 

reiterou quanto à questão do filme, que a mesma pessoa que maltrataria um 127 

animal em um circo era a mesma pessoa que maltrataria a esposa, os filhos, 128 

era a falta de caráter que causava isso e isso também era mostrado no filme. 129 

Ressaltou que o plano não retratava as prioridades do setor do circo, e que 130 

viram que necessitavam que a voz do Colegiado chegasse no Conselho para 131 

que o Conselho pudesse levar adiante. O Sr. Cláudio Mancilla frisou que 132 

não era interessante focarem numa coisa e ficar apontando o dedo, ficar se 133 

preocupando com qual era a disputa de poder que tinha dentro do 134 

Ministério, que teve antes porque estranho o Ministério ter discurso de 135 

oportunidade. O Sr. Márcio Antônio Stankovich sugeriu que fizessem algo 136 

urgente em favor do circo itinerante, pois cada vez ficava mais difícil de 137 

caminhar. O Sr. Xisto sugeriu que fizessem uma carta destinada às 138 

empresas privadas que trabalhavam editais de cultura e não incluíam o 139 

circo. Registrou que estava incomodado com a falta dos representantes de 140 

outras frentes do circo que nunca participavam das reuniões. O Sr. Flávio 141 

Viana e Silva reiterou aspectos sobre a questão dos membros dos 142 

colegiados que não estavam participando e registrou que o que estava 143 
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sendo discutido ali não fazia a menor diferença no circo itinerante. O Sr. 144 

Wladimir Spernega esclareceu que estavam recuperando a praça de circo 145 

em São Paulo, ou recuperariam aquela ou pegariam outra área compatível, 146 

que seria dada pelo município. O Sr. Marcos Teixeira reiterou o quanto era 147 

absurda a questão do preconceito contra o circo, principalmente nas 148 

questões dos animais e ressaltou que realmente não conheciam o dia-a-dia 149 

do circo itinerante. O Sr. Flávio Viana e Silva reiterou que a Petrobrás 150 

queria cancelar o circo nos editais. O Sr. Marcos Teixeira informou que 151 

tinham conseguido ferramentas para o circo e que tinham feito oficinas para 152 

elaboração de projetos. O Sr. Márcio Antônio Stankovich sugeriu que 153 

fizessem uma oficina dentro dos circos e o Sr. Jonilson Moura sugeriu 154 

ainda que tivessem uma oficina de inclusão para que treinassem as pessoas 155 

a manter comunicação com o Ministério e com as ações da Funarte. O Sr. 156 

Fabiano Lima esclareceu que a questão da penalidade aos não-presentes 157 

nas reuniões, ele como gestor não poderia aplicar uma punição, e não era 158 

um problema específico do circo, os outros colegiados tinham o mesmo 159 

problema. Informou que tinham feito convocações simultâneas e 160 

aconselhou que o Colegiado mandasse uma recomendação ao Plenário do 161 

CNPC para revisão de seu regimento para que pudessem regulamentar a 162 

questão dos faltosos e dentro disso ver a maneira de resolver. Reiterou a 163 

importância de pensar em como se daria o processo de renovação do 164 

Colegiado, que seria no ano seguinte e sugeriu que tivessem um espaço 165 

virtual de interlocução entre o colegiado, e outro entre o colegiado e o 166 

CNPC, mas que fossem espaços distintos. O Sr. Cláudio Mancilla sugeriu 167 

que propusessem algumas alterações no regimento e frisou que a coisa 168 

reclamatória impedia que participassem, por isso precisavam mudar essa 169 

cultura para uma cultura participativa. O Sr. Fabiano Lima informou que já 170 

estavam indicados os representantes do MinC para o GT dos animais, ficam 171 

indicados os nomes de Pedro Domingues Monteiro Júnior e a Débora Maria 172 

Garcia Lobo. A Sra. Alice Viveiros de Castro propôs que eles deveriam 173 

como Conselho pensar como seria a questão da renovação do Colegiado e 174 

que trabalhassem comitês sobre a itinerância e sobre a formação. O Sr. 175 
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Xisto José Costa informou que estava com um acompanhamento de 176 

matéria do Projeto de Lei do Senado 407/2008 e que no dia 26 de maio de 177 

2011 foi feita uma emenda proibindo a exibição de animais da fauna 178 

silvestre brasileira exótica em circos e estava aguardando contestação. A 179 

Sra. Alice Viveiros de Castro ressaltou que hoje tinham uma situação 180 

diferente que era uma frente parlamentar mista de apoio à cultura, muito 181 

engajada, muito forte e que a presidente era a Deputada Jandira Feghali e o 182 

vice-presidente era o Gustavo Buarque, duas pessoas que já tinham o 183 

esclarecimento sobre esse assunto e sobre outras questões do circo. Frisou 184 

que também tinham a Marlene Querubim como representante no fórum 185 

consultivo e também o Deputado Tiririca, portanto, estavam muito bem 186 

representados. Ela acresceu também que irá pedir ao Conselho que 187 

coloquem todas as áreas representadas. Após deliberações finais, neste 188 

momento a reunião foi interrompida para almoço dos participantes sendo a 189 

mesma reiniciada as 14h30. O Sr. Fabiano Lima reabriu a reunião do 190 

Colegiado Setorial de Circo e deu continuidade a pauta prevista. Item IV – 191 

Apresentação: “Implementação do Plano Nacional de Cultura”: O Sr. 192 

Rafael Oliveira deu boa tarde a todos e iniciou sua apresentação sobre a 193 

implementação do Plano Nacional de Cultura. Explicou que a SPC - 194 

Secretaria de Políticas Culturais, tinha como secretário o Sr. Sérgio 195 

Mamberti, e na nova estrutura do MinC a SPC passava a ter duas diretorias, 196 

a Diretoria de Monitoramento e Acompanhamento da Política de Cultura, 197 

que seria responsável por implementar o Plano Nacional de Cultura, 198 

monitorar e avaliar o plano, assim como os planos setoriais e territoriais de 199 

cultura, a essa diretoria estava ligada a Coordenação de Cultura Digital que 200 

tinha o Sr. José Murilo como Coordenador e que ficaria responsável pela 201 

implementação da política de Cultura Digital e também do Sistema Nacional 202 

de Informações e Indicadores Culturais que seria uma ferramenta 203 

extremamente importante no processo do Plano Nacional de Cultura, e 204 

dentro da SPC, teria também a Diretoria de Educação e Comunicação, que 205 

tem como diretora a Sra. Juana Nunes. Passou a apresentação de como iria 206 

funcionar a implementação do Plano Nacional de Cultura. Esclareceu que a 207 
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para a regulamentação da lei precisavam definir as metas, então tinham que 208 

pensar na elaboração das metas. Citou também que era necessário que se 209 

estabelecesse efetivamente o Sistema Nacional de Informação e Indicadores 210 

Culturais, que estava sendo chamado de SNIC e já existia um esboço desse 211 

sistema. Informou que precisariam também elaborar e consolidar os planos 212 

nacionais setoriais e o apoio à elaboração dos planos territoriais. Em 213 

relação à regulamentação da lei, apresentou os principais pontos que 214 

precisavam ser elaborados. Em relação às metas, a lei dizia que o Governo 215 

precisaria regulamentar as metas do PNC em 180 dias após a sanção da lei. 216 

Esclareceu que depois de construído e consolidado o conjunto de metas, 217 

seria levado à consulta pública por vias presenciais e via digital, consulta 218 

seria encaminhada ao CNPC, aos Colegiados Setoriais, aos delegados da 2ª 219 

Conferência Nacional de Cultura e das conferências setoriais, seriam todos 220 

contatados, recadastrados e receberiam uma senha e um login para uma 221 

plataforma digital para participar daquele processo de consulta as metas, 222 

nas quais as mesmas seriam apresentadas e as pessoas poderiam fazer as 223 

observações necessárias. O Sr. Marcos Teixeira questionou qual era o 224 

prazo para as primeiras metas serem apresentadas. O Sr. Rafael Oliveira 225 

informou que logo trataria daquele ponto. Reiterou que estavam 226 

trabalhando em uma plataforma digital pelo meio da qual se faria o 227 

processo de consulta. Esclareceu que o sistema englobaria o Sistema 228 

Nacional de Cultura, o sistema MinC, as bases de dados privadas, e que 229 

todas as bases seriam integradas e todos os colegiados serão convidados a 230 

participar dessa consulta durante um mês. O Sr. Cláudio Mancilla reiterou 231 

a importância, pois quando falavam de indicadores, em 99% dos casos era 232 

passado a uma equipe de técnicos especializada em indicadores e, assim 233 

perdiam a qualidade desse trabalho. A Sra. Alice Viveiros de Castro 234 

considerou que era fundamental que esse levantamento fosse feito com 235 

pessoas da área de Circo. O Sr. Rafael Oliveira reiterou a importância 236 

daquela discussão, tinham passado pela construção da estrutura, que era o 237 

plano, então agora tinham que trabalhar na construção de uma base de 238 

dados que refletisse a situação real do Circo e da Cultura no país. Reiterou 239 
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que a própria Lei previa uma revisão do plano a posteriori. O Sr. Cláudio 240 

Mancilla questionou qual seria o papel do Colegiado e qual seria o espaço 241 

concreto para que eles discutissem aquela questão, pois ali passava dentro 242 

de uma pauta genérica. O Sr. Rafael Oliveira explicou que o espaço maior 243 

era no Conselho, tudo convergia para aquela união no CNPC, mas que a ideia 244 

era abrir a discussão a todos os colegiados setoriais e aos delegados das 245 

conferências, para assim chegar a quem estava na prática vivendo aquelas 246 

questões. Reiterou que a primeira preocupação era de criar categorias que 247 

permitissem que todos existissem em uma base dados, uma taxonomia, que 248 

definisse todo o conjunto da cultura de acordo com as suas práticas, com as 249 

suas especificidades. A Sra. Alice Viveiros de Castro informou que já havia 250 

um trabalho, feito pela UNICAMP, no qual especificava todas as profissões 251 

dentro do Circo, com nomenclatura, função, e etc. O Sr. Rafael Oliveira 252 

Ressaltou também a importância dos planos setoriais no processo de 253 

implementação do PNC, e os planos setoriais eram, inclusive, uma das 254 

diretrizes do PNC.  Reiterou a importância do diálogo entre os planos 255 

setoriais.  Esclareceu que o que fariam naquele momento era elaborar um 256 

documento orientador que permitisse que os planos que já estavam 257 

construídos pudessem se adequar ao PNC, a luz das metas que seriam 258 

estabelecidas do PNC, e que orientasse aqueles que ainda não existiam ou 259 

estavam em processo de construção, e o mesmo seria feito em cima dos 260 

planos territoriais. Quanto ao monitoramento e avaliação dos planos, 261 

esclareceu que deveriam pensar não só a metodologia de elaboração das 262 

metas, mas também pensar uma maneira de acompanhar e monitorar os 263 

planos setoriais e territoriais. Informou que do dia quinze de agosto ao dia 264 

quinze de setembro iria acontecer à consulta via plataforma web 265 

envolvendo os delegados da segunda conferência setorial de cultura, das 266 

conferências setoriais, dos conselheiros do CNPC e dos integrantes dos 267 

colegiados setoriais para formalização do primeiro grupo de metas, e após 268 

isso teria a apresentação dos resultados na oficina de trabalho composta 269 

por integrantes de todos esses grupos de atores, que aconteceria nos dias 270 

vinte e nove e trinta de setembro. A partir disso, teriam até novembro para 271 
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um trabalho de consolidação interno e validariam aquelas metas nos grupos 272 

de trabalho compostos, CNIC e CNPC, e seria apresentado na última reunião 273 

do Conselho, para validar as metas e elas seriam publicadas em dezembro. 274 

No ano seguinte, estavam prevendo que a plataforma estaria funcionando 275 

plenamente, abril era o prazo final para que os guias orientadores dos 276 

planos setoriais comecem os novos planos, e era o mesmo prazo para que 277 

todos os colegiados estivessem em funcionamento. Em setembro teriam 278 

como prazo de entrega do guia orientador para os planos estaduais e 279 

municipais, o que não impedia que os estados e municípios continuassem 280 

trabalhando em seus planos. Em março de 2012 o processo de 281 

monitoramento do plano deveria estar pronto, e o SNIC já estaria em 282 

funcionamento. Em setembro seria lançada também uma metodologia para 283 

monitoramento dos planos territoriais, que ficava a cargo dos próprios 284 

estados e municípios. Reiterou que aquele era o desafio na Coordenação do 285 

PNC dentro da SPC, e que contava com o apoio de todos os membros para 286 

apoiar e contribuir com o trabalho que precisava ser feito. O Sr. Abel 287 

Araújo Nunes de Carvalho questionou como seria a consulta via 288 

plataforma web, se seria alfo restrito ou se seria aberto à visualização de 289 

outras pessoas. O Sr. Rafael Oliveira informou que o desejo era que fosse 290 

algo bem participativo, algo que desse a visualização necessária a todas as 291 

pessoas, com toda a transparência. Reiterou que era inevitável que no 292 

primeiro momento eles vissem de forma genérica, por conta da base de 293 

dados que tinham, mas por isso era importante à consulta aos colegiados 294 

setoriais e continuar fazer o monitoramento e acompanhamento, para 295 

construir uma base de dados sólida, para que no fim tenham um grande 296 

documento que enxergue todas as metas. O Sr. Marcos Teixeira ressaltou 297 

que era difícil aquele trabalho, principalmente na hora de construir metas 298 

qualitativas mensuráveis, mas a ideia era bacana. O Sr. Fabiano Lima 299 

questionou se teria um tempo de publicitação, se haveria uma convocação 300 

pública. O Sr. Rafael Oliveira informou que aquela questão já tinha sido 301 

pensada, que iria ter um chamamento público, mas seria em forma de 302 

convite, não teria uma obrigação em responder, e que a maior preocupação 303 
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seria em contatar os delegados. Ressaltou que no caso dos índios eles não 304 

fariam uma consulta on-line, e estava pensando em promover um encontro 305 

parar realizar a consulta de forma pessoal, uma oficina. O Sr. Fabiano Lima 306 

questionou se mais alguém tinha perguntas. O Sr. Rafael Oliveira deu boa 307 

tarde a todos encerrou sua apresentação. Item V – Fala da Fundação 308 

Nacional das Artes. O Sr. Fabiano Lima deu continuidade a pauta e 309 

convidou o Sr. Antônio Gilberto, Diretor do Centro de Artes Cênica da 310 

FUNARTE para tomar assento à mesa. O Sr. Antônio Gilberto deu boa tarde 311 

a todos os membros do Colegiado. Ressaltou que estava muito feliz em ver 312 

que as Câmaras Setoriais tinham progredido e se transformado nos 313 

Colegiados Setoriais. O Sr. Marcos Teixeira informou que já havia feito 314 

alguns comunicados ao Colegiado, em relação ao Carequinha e o Procultura. 315 

O Sr. Antônio Gilberto informou que era um primeiro semestre bem difícil, 316 

pois estavam com restrição de gastos, de verbas, mas acreditava que no 317 

segundo semestre, começaria a normalizar. Informou que o MinC, a 318 

FUNARTE estava honrando com alguns compromissos firmados, os restos a 319 

pagar que tinham ficado, e no departamento deles, tinham um grande 320 

problema, pois o Prêmio Klaus Viana não tinha sido pago. Explicou que o 321 

Procultura seria realizado, só faltava saber quando, mas seria realizado 322 

naquele ano, e a verba já existia. O Sr. Marcos Teixeira explicou que já 323 

estavam passando da etapa de habilitação, e já estavam montando comissão 324 

de avaliação. Reiterou que ainda faltava muito, mas estava caminhando. 325 

Informou que tinham tido vários problemas com o SalicWeb, pois estava 326 

dando duplicidade, entre outros problemas. Avisou que tinha em torno de 327 

trezentos inscritos no módulo “C”, o que estava aquém do que ele esperava.  328 

O Sr. Antônio Gilberto explicou que a organização dos espaços, não cabia a 329 

FUNARTE produzir, então eles iam democratizar o uso dos espaços, sendo 330 

que eram nove espaços em Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Distrito Federal, 331 

iam lançar um edital para ocupação desses espaços, mas com ajuda 332 

financeira, até porque eles precisavam continuar com o preço acessível, 333 

então eles teriam uma verba para manter suas produções, e o valor variava 334 

de casa para casa, e o edital era muito aberto e venceria aquele que 335 
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apresentava uma maior variedade de programação garantida, a qualidade 336 

do projeto e das atividades, e a ocupação seria de setembro a dezembro, e 337 

tinham a ideia de lançar um naquele ano ainda, para o ano seguinte. A Sra. 338 

Alice Viveiros de Castro questionou se os proponentes seriam julgados 339 

pela diversidade de propostas. O Sr. Marcos Teixeira confirmou e 340 

informou que eles poderiam convidar outras pessoas, grupos pequenos, 341 

fazer oficinas, abrir para outros estados, até porque os editais eram 342 

nacionais. O Sr. Antônio Gilberto informou que para não terem que deixar 343 

os espaços vazios e considerando o histórico do trabalho feito com os 344 

colegiados, eles tinham pensado e construído o edital sem a consulta ao 345 

colegiado, porque não tinha havido tempo hábil. O Sr. Márcio Antônio 346 

Stankovich informou que para o circo itinerante a maior dificuldade era 347 

espaço para conseguir montar o circo, pois o circo necessitava de local para 348 

instalar a lona, mais doze, ou quinze carretas, mais os trailers, sanitários, 349 

não adiantava colocar uma lona, se não tem lugar para colocar os artistas e 350 

funcionários. O Sr. Antônio Gilberto reiterou que tinha toda a razão e que a 351 

CEACEN estava pensando em soluções para aqueles casos também. O Sr. 352 

Márcio Antônio Stankovich informou que existiam áreas, mas nessas 353 

áreas tinham que entrar em uma licitação, as prefeituras estavam pedindo 354 

isso, mas não poderia cobrar ingresso. Sugeriu que fizessem uma carta, algo 355 

assim, para explicar as prefeituras à situação. Ressaltou que o Circo tem 356 

como proporcionar várias coisas as prefeituras, como oficinas, espetáculos 357 

para crianças carentes, entre outros, em troca do espaço para o circo. O Sr. 358 

Antônio Gilberto explicou que com o Plano Nacional de Cultura ficaria 359 

mais fácil essa interlocução, por conta da federalização. O Sr. Cláudio 360 

Mancilla colocou que o MinC tinha que tentar mudar o conceito que estava 361 

sendo criado de que Cultura Popular era coisa para pobre, e tinha que ser 362 

gratuita, como algo de assistência, e na verdade defendiam a arte como 363 

instrumento de enriquecimento da cultura do povo. A Sra. Alice Viveiros 364 

de Castro informou que iriam montar dentro do Colegiado um Comitê para 365 

trabalhar a questão da itinerância, pois a questão do espaço e do transporte 366 

era crucial, e queriam contar com o apoio da FUNARTE e com o apoio do 367 
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Conselho Nacional, e quanto aos espaços eles tinham várias maneiras para 368 

resolver, e poderiam também fazer vários programas com as universidades, 369 

tinham que pensar também nessa questão. O Sr. Antônio Gilberto 370 

considerou plenamente possível. Informou também que poderiam também 371 

fazer as oficinas de capacitação e reciclagem profissional na área do Circo, 372 

da Dança e do Teatro, vinte e sete oficinas para realizar a nível nacional 373 

para o circo e como não tinham verba para passagens, teriam que usar as 374 

pessoas das próprias regiões e ver o que era possível naquele sentido. O Sr. 375 

Cláudio Mancilla questionou se tinha possibilidade de conseguir recurso 376 

complementar. O Sr. Antônio Gilberto informou que estavam tentando 377 

parcerias com os estados, municípios, para não fazer apenas onde tivesse 378 

FUNARTE. O Sr. Marcos Teixeira explicou que, naquele momento, era mais 379 

importante fazer oficinas de elaboração de projetos, ou de fazer uma de 380 

técnicas circenses, simplesmente. O Sr. Antônio Gilberto ressaltou que 381 

tinham que ter um cuidado muito grande em como seriam essas oficinas, a 382 

qualidade das oficinas, tendo aferimento dos alunos ao final do curso, o 383 

controle disso. Finalizou informando que o Circo era a primeira área a 384 

receber um aporte da PETROBRÁS que junto com o aporte orçamentário 385 

possibilitaria o lançamento do Prêmio Carequinha 2011, pois a PETROBRAS 386 

tinha dado R$ 1 Milhão para o Circo, e eles tinham conseguido mais R$ 2 387 

Milhões para fechar um edital de R$ 3 Milhões. O Sr. Flávio Viana e Silva 388 

questionou se as verbas para circo estavam diminuindo, pois o Sr. Marcelo 389 

Bones tinha dado uma previsão de que o Carequinha em 2011 seria em 390 

torno de R$ 3,8 Milhões de reais. O Sr. Marcos Teixeira esclareceu que 391 

tinham que ver a questão com outros olhos, pois todos estavam perdendo, 392 

Míriam Muniz e Klaus Viana não iriam acontecer até então, e no Procultura 393 

o circo era quem ganhava mais, pois era o único que estava nos três 394 

módulos, e o circo era o único que ia acontecer. O Sr. Cláudio Mancilla 395 

reiterou que estavam construindo uma plataforma de discussão com a 396 

Dança e com o Teatro e de uma forma ou de outra, eles precisavam ter um 397 

mínimo de noção do que estava acontecendo. O Sr. Antônio Gilberto 398 

explicou que a PETROBRÁS deu o recurso para o Circo, especificamente. 399 
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Ressaltou que a realidade econômica tinha mudado, e também não 400 

poderiam ser responsáveis por promessas de gestores anteriores. O Sr. 401 

Marcos Teixeira esclareceu que sempre que apresenta um projeto eles 402 

entregam vários projetos nas empresas e solicitam que venha o mesmo 403 

valor das edições anteriores, e a PETROBRAS decidiu entrar no projeto de 404 

circo e eles conseguiram o complemento do recurso para fazer no valor 405 

mínimo que eles consideravam necessário para o Carequinha. A Sra. Alice 406 

Viveiros de Castro ressaltou que como representantes de uma classe, eles 407 

estavam tendo uma sensação de perda, até como força política concreta, e o 408 

papel deles como representantes era de cobrar e mostrar aquela 409 

insatisfação. Reiterou que tinha uma questão grave que era a volta da 410 

inflação e a situação econômica, mas eles não podiam deixar de cobrar. O Sr. 411 

Cláudio Mancilla informou que tinham feito uma mobilização em nível 412 

nacional em favor das eleições pelo trabalho que tinha sido realizado, e até 413 

então eles não tinham a sensação de estar falando com os gestores 414 

responsáveis que poderiam dar um retorno mais claro para continuidade 415 

do processo. O Sr. Fabiano Lima informou que na última reunião do CNPC a 416 

Ministra e o Secretário-Executivo tinham estado presentes nas duas 417 

reuniões do CNPC realizadas, e não lembrava uma reunião que um Ministro 418 

e o Secretário Executivo tivessem ficado tanto tempo presentes em uma 419 

reunião. Reiterou que os cortes do orçamento eram em toda a Esplanada 420 

dos Ministérios, todos estavam com o orçamento contingenciado. O Sr. 421 

Cláudio Mancilla esclareceu que não queriam colocar aquele debate de 422 

forma a deixar a gestão acuada tendo que se defender em relação ao que 423 

estavam colocando, mas ao mesmo tempo eles tinham um grupo que não 424 

precisava receber perdas, apresentadas como ganhos. O Sr. Wladimir 425 

Spernega ressaltou que por diversas vezes o ex-ministro Juca Ferreira teria 426 

participado das reuniões. O Sr. Marcos Teixeira esclareceu que aquilo era o 427 

que tinham conseguido. O Sr. Flávio Viana e Silva reiterou que era 428 

excepcional que teriam o Carequinha, mas que realmente, o sentimento era 429 

de perda. O Sr. Marcos Teixeira reiterou que eles queriam todos os 430 

projetos lançados também, mas aquilo era o que tinham conseguido lançar. 431 
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O Sr. Flávio Viana e Silva (Circo itinerante) ressaltou que a CEACEN não 432 

encontraria nenhum tipo de oposição dentro do colegiado, mas era 433 

frustrante. Questionou quanto aos encontros setoriais se eles estavam 434 

acontecendo, e quanto a Escola Nacional de Circo, pois a situação não era 435 

das melhores. A Sra. Alice Viveiros de Castro esclareceu que não tinha 436 

havido um convite mesmo, que na reunião que houve de Artes Visuais no RJ 437 

tinha sido apenas com os membros que estavam no RJ mesmo. O Sr. 438 

Antônio Gilberto informou que não havia ocorrido nenhuma reunião das 439 

áreas que ele coordenava, e que teriam uma reunião no dia oito de junho, 440 

com o presidente da FUNARTE em São Paulo às 11 horas. Esclareceu quanto 441 

à Escola Nacional de Circo que já existia um plano de construção da nova 442 

obra, seria feito pela Secretaria de Transportes do Governo do Estado do RJ, 443 

e Sr. Antônio Grassi estava brigando para que começasse a obra, e as aulas 444 

não seriam interrompidas até dezembro, pois era um projeto longo, iria 445 

demorar para se realizar, então até dezembro o ano letivo não seria 446 

interrompido, primeiro a escola deveria ser construída para assim fazer a 447 

mudança. O Sr. Márcio Antônio Stankovich questionou quanto a Praça 448 

Onze, quem iria tentar solucionar o problema. O Sr. Marcos Teixeira 449 

informou que estava tentando colocar o Sr. Antônio Grassi naquela 450 

discussão. A Sra. Alice Viveiros de Castro informou que a Praça Onze era 451 

uma questão dos grandes circos que precisava ser vista e também a questão 452 

da formatura dos alunos da Escola Nacional de Circo. O Sr. Antônio 453 

Gilberto informou que tinha se comprometido com os alunos da Escola 454 

Nacional de Circo para a FUNARTE bancar o espetáculo de formatura. A Sra. 455 

Alice Viveiros de Castro sugeriu que a Escola Nacional de Circo estivesse 456 

dentro da Coordenação de Circo. Questionou o funcionamento da escola, a 457 

formação do tecnólogo, faltava uma abertura da escola para a classe 458 

circense, e deveria ser parte do Plano Setorial de Circo. Informou que a 459 

escola de circo estava fazendo um trabalho junto estavam fazendo um 460 

trabalho junto com a família Cericola, a Sra. Ângela Cericola era professora 461 

da escola e de circo tradicional, um projeto chamado Juntos e Misturados, 462 

onde envolvia tradicionais e alunos e chamou a atenção para a Sra. Angela, 463 
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pois era uma artista de quinta geração de circo, tinha sido a primeira 464 

circense tradicional a buscar a escola e fez todo o curso, apesar de já ser 465 

trapezista e era professora da escola e estava se formando em pedagogia e 466 

ia fazer mestrado, era uma pessoa que poderia ser muito mais aproveitada 467 

dentro da escola. O Sr. Antônio Gilberto sugeriu que emitissem um 468 

documento em nome do Colegiado com os argumentos necessários para 469 

levar a presidência. O Sr. Fabiano Lima solicitou que no dia seguinte 470 

trabalhassem nas cartas e nos encaminhamentos que ficaram acordados. O 471 

Sr. Antônio Gilberto sugeriu que na pauta do dia seguinte discutissem 472 

quem seria convidado para a próxima reunião, qual Secretário, entre outros. 473 

Informou que em relação às reuniões por conta das agendas, o período 474 

tinha sido muito apertado, mas não aconteceria mais. O Sr. Marcos 475 

Teixeira informou que a DRI estaria empregando U$ 150 milhões de 476 

dólares para empregar nos projetos brasileiros para o Iberecena e tinham 477 

três projetos de circo, o recurso era pequeno, mas era uma oportunidade 478 

interessante. A Sra. Alice Viveiros de Castro questionou quanto aos 479 

acordos internacionais, às relações internacionais. O Sr. Marcos Teixeira 480 

reiterou a importância daquela questão, que precisavam entrar no 481 

MERCOSUL e disse que estavam tentando um contato com a representante 482 

do Brasil na OEA que havia um setor de discriminação e eles estavam 483 

tentando jogar a questão dos animais na OEA, pra fazer um trabalho em 484 

toda a América do Sul. O Sr. Antônio Gilberto solicitou ajuda nas oficinas, 485 

para regionalmente ensinar como realizar um projeto, como se inscrever 486 

em um edital, como preencher um projeto, era uma carência muito grande 487 

em nível de interior. O Sr. Marcos Teixeira explicou que queriam fazer 488 

também uma oficina sobre emenda parlamentar, ensinar como fazer 489 

emendas parlamentares. O Sr. Wladimir Spernega informou que o Dep. 490 

Tiririca solicitou que enviasse o número do projeto que estava em 491 

discussão. O Sr. Márcio Antônio Stankovich informou que tinham 492 

encontrado o Dep. Vicente Candido e que o mesmo tinha solicitado que 493 

enviassem projetos e emendas para ele. O Sr. Wladimir Spernega informou 494 

que tinha falado sobre as emendas com o Tiririca e que o mesmo solicitou 495 
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que enviassem a ele os projetos e que ele tinha ficado interessado. O Sr. 496 

Flávio Viana e Silva questionou em termos de emenda qual valor seria 497 

necessário para realização do encontro. O Sr. Marcos Teixeira informou 498 

que a oficina vinha justamente naquele sentido, deles entenderem o que 499 

eram as emendas, como funcionam, os valores, entre outros, saber como 500 

funcionam aqueles mecanismos. O Sr. Fabiano Lima encaminhou como 501 

sugestão que no dia seguinte, utilizassem para relatoria dos 502 

encaminhamentos, moções, recomendações, entre outros, para que na 503 

terça-feira já fosse apresentado no plenário do CNPC, então que se 504 

encontrassem nove horas do dia seguinte para o trabalho de relatoria. 505 

Questionou a plenário se estavam todos de acordo. Os membros do 506 

colegiado concordaram com o encaminhamento apresentado. A Sra. Alice 507 

Viveiros de Castro informou que gostariam de um momento para 508 

conversarem com o Colegiado de Teatro para terem um encontro juntos 509 

para conversar sobre alguns temas. Nada mais havendo a ser tratado, 510 

naquele momento, o Sr. Fabiano Lima encerrou o primeiro dia de reunião. 511 

A Sra. Maria Helena Signorelli (Coordenadora-Geral CNPC) deu início ao 512 

segundo dia de reunião. Pediu desculpas aos membros do Colegiado por 513 

não poder ter estado na reunião no dia anterior. Informou que o Secretário 514 

Sr. João Roberto Peixe não poderia comparecer, pois estava em um evento 515 

em Manaus-AM juntamente com a Ministra e o Presidente da Funarte. A Sra. 516 

Alice Viveiros de Castro explicou que a Sra. Maria Helena era a substituta 517 

do Sr. Marcelo Veiga, era a nova Coordenadora-Geral do CNPC e fez uma 518 

breve apresentação do Colegiado Setorial do Circo a ela. Ressaltou a 519 

diversidade no setor do Circo. A Sra. Maria Helena Signorelli reiterou sua 520 

felicidade em estar na coordenação, na nova coordenação, pois tinham mais 521 

atribuições, porém a equipe continuava a mesma. A Sra. Alice Viveiros de 522 

Castro informou que o desejo do colegiado era avançar na questão da 523 

formação, na questão específica dos circos itinerantes, a questão dos 524 

animais e outras questões que tinham ficado um pouco apagadas por conta 525 

da questão dos animais e alguns pedidos que iriam fazer para a próxima 526 

reunião. A Sra. Maria Helena Signorelli passou a próximo item da pauta. 527 
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Item VI – Informes gerais e debates. O Sr. Fabiano Lima questionou 528 

então se a proposta de trabalho seria seguir com os encaminhamentos e 529 

moções. A Sra. Alice Viveiros de Castro lembrou a todos que tinham ficado 530 

de criar comissões de trabalho dentro do colegiado para trabalhar alguns 531 

temas, dentre eles, a formação, sendo que também criariam uma 532 

recomendação sobre a Escola Nacional de Circo para ser entregue ao Sr. 533 

Antônio Gilberto, uma moção em relação à Praça Onze – RJ, solicitação de 534 

um estudo ao CNPC para alteração do Regimento. O Sr. Cláudio Mancilla 535 

sugeriu que fizessem uma carta direcionada aos circenses em relação a 536 

atuação do Conselho e do Colegiado. A Sra. Alice Viveiros de Castro 537 

continuou com a carta a ser enviada ao Conselho Estadual de Santa 538 

Catarina, e ela sugeriu que fizessem duas cartas, uma específica para Santa 539 

Catarina e uma para os Conselhos Estaduais de todo o Brasil. Ressaltou que 540 

faltava definir o que seria discutido na próxima reunião. Informou que o 541 

primeiro ponto era de formação e educação. O Sr. Cláudio Mancilla sugeriu 542 

que discutissem a questão do circo na escola, da cultura na escola, 543 

currículos multiculturais, que pensassem a educação nos espaços da 544 

cultura, a cultura como instrumento de formação do cidadão. O Sr. Marcos 545 

Teixeira ressaltou que aquelas questões eram muito importantes, mas 546 

achava que o circo ainda estava muito distante daquela questão a ponto de 547 

influenciar de fato, então naquele momento tinham que ser mais 548 

pragmáticos, pois o tempo era curto. A Sra. Alice Viveiros de Castro 549 

reiterou que o interessante era discutir a questão das comissões para que 550 

assim pudesse discutir melhor aqueles assuntos. O Sr. Cláudio Mancilla 551 

reiterou que tinham que ter uma discussão sobre o reconhecimento do MEC 552 

em relação ao Circo como instrumento de educação. A Sra. Alice Viveiros 553 

de Castro ressaltou que era importante que colocassem pontos iniciais de 554 

trabalho e que tinham que pensar como funcionaria a questão do circo nas 555 

escolas, divulgar esses projetos. Então era vital que fizessem uma primeira 556 

aproximação, ver o que o Ministério tinha, o que precisava ser feito e como 557 

ter um programa entre MinC e MEC para o circo. O Sr. Jonilson Moura 558 

informou que na Suíça eles ensinavam a criança dentro da escola a conviver 559 
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com os animais. Lembrou que era um lugar legal para buscar informações, o 560 

circo era muito difundido. O Sr. Flávio Viana e Silva ressaltou o que estava 561 

sendo colocado, pois o próprio Governo incentivava, ter o zoológico físico e 562 

o zoológico itinerante, o Governo mostrava isso como uma coisa boa, e no 563 

Brasil era visto como algo ruim. O Sr. Naelson Abreu da Silva lembrou que 564 

a questão pedagógica do circo, inclusive os animais, eles tinham tido um 565 

reconhecimento do Vaticano apoiando a questão dos animais no circo, na 566 

Europa era algo bem amadurecido. O Sr. Flávio Viana e Silva informou que 567 

uma vez por ano o Vaticano tinha um encontro com um grupo circense. O 568 

Sr. Naelson Abreu da Silva informou que eles poderiam estabelecer uma 569 

comunicação com a Pastoral dos Nômades, pois a mesma tinha um trabalho 570 

forte com os ciganos e com os circenses. O Sr. Marcos Teixeira sugeriu que 571 

criassem uma comissão para trabalhar essa questão da articulação com 572 

OEA, Vaticano, entre outros. O Sr. Flávio Viana e Silva reiterou que a 573 

Princesa de Mônaco estava apenas esperando um convite do Brasil para vir 574 

defender a questão dos animais, apenas o convite. O Sr. Marcos Teixeira 575 

informou que a questão dos animais estava sendo trabalhada, eles estavam 576 

conseguindo progredir, por mais que lentamente. O Sr. Márcio Antônio 577 

Stankovich reiterou que a Princesa estava apenas esperando um 578 

comunicado oficial e viria ao Brasil. O Sr. Wladimir Spernega informou que 579 

tinham correspondência oficial que estava disposta a vir falar no Congresso 580 

Nacional. A Sra. Alice Viveiros de Castro reiterou que a vinda da Princesa 581 

seria definida pelo GT, que avaliaria o melhor momento para que 582 

acontecesse isso, pois era uma cartada muito alta. O Sr. Márcio Antônio 583 

Stankovich ressaltou que a lei dos animais era algo muito sensível, pois já 584 

estava na cabeça das pessoas que não pode animal em circo, e se aprova 585 

isso no Congresso iria gerar uma revolta, tinha que ter uma campanha 586 

educativa, as próprias cidades não deixam os animais entrar, as ONG’s. O Sr. 587 

Abel Araújo Nunes de Carvalho encaminhou como questão de ordem que 588 

tratasse da questão dos animais dentro do GT, pois estavam fugindo do 589 

tema principal que era a comissão de formação. A Sra. Alice Viveiros de 590 

Castro reiterou que já tinham as questões necessárias dentro daquele 591 
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assunto da formação, e poderiam muito bem sugerir um material de 592 

educação de circo, uma cartilha, algo assim. Questionou quais seriam os 593 

membros da comissão. O Sr. Abel Araújo Nunes de Carvalho questionou 594 

se poderia fazer parte dessa comissão, por ser suplente. O Sr. Marcos 595 

Teixeira reiterou a importância das comissões terem membros titulares e 596 

suplentes. O Sr. Flávio Viana e Silva questionou qual seria a metodologia 597 

de trabalho das comissões. A Sra. Alice Viveiros de Castro esclareceu que 598 

seria construído ali entre eles. Explicou que o grupo teria até agosto para 599 

concluir os materiais, para apresentar em setembro e trabalhariam via web.  600 

Então a comissão de Formação ficou formada pelos Srs. Abel, Júlio Carcará, 601 

Claudio, Mauro e Wanda. O Sr. Wladimir Spernega sugeriu que criassem 602 

um grupo de articulação política. A Sra. Alice Viveiros de Castro ficou 603 

definida também que os da Comissão de Articulação Política seriam os 604 

Senhores Wladimir, Xisto, Torricelli, Nil e Alessandra. O Sr. Wladimir 605 

Spernega sugeriu que os membros, não fazendo parte da comissão, dessem 606 

sugestões nas outras comissões. O Sr. Cláudio Mancilla ressaltou que 607 

estava com medo de criar muita estrutura e acabarem não dando conta. A 608 

Sra. Alice Viveiros de Castro passou a formação da Comissão de 609 

Itinerância, formada pelos Senhores Flávio, Naelson, Sula, Márcio e Marcelo 610 

Campos. Sugeriu que criassem um calendário para avisar o que seria feito 611 

pelas comissões. Sugeriu que criassem um documento geral, com todas as 612 

especificações e colocassem no grupo, e encaminhassem para seus e-mails, 613 

pois tinham várias outras pessoas que poderiam dar grandes contribuições.  614 

O Sr. Marcos Teixeira reiterou que o primeiro trabalho das comissões era 615 

definir quais seriam suas metas e programas. O Sr. Cláudio Mancilla tinham 616 

que fazer essas comissões de forma que dialogassem com os outros colegiados e 617 

GT’s, pois teriam questões analisadas que de alguma forma seriam afeitas as 618 

outras áreas. Sra. Alice Viveiros de Castro registrou que a ideia das comissões 619 

também era de que pensassem de acordo com os resultados nos próximos 620 

convidados para as reuniões. O Sr. Fabiano Lima explicou que precisavam 621 

desses resultados para que pudessem ter tempo na agenda e tempo suficiente 622 

para fazer os convites e para que organizarem a pauta de forma que consigam 623 
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realizar tudo que planejarem. O Sr. Wladimir Spernega questionou se 624 

poderiam encaminhar às questões jurídicas as assessorias jurídicas do 625 

Ministério e da Funarte. O Sr. Fabiano Lima informou que a assessoria jurídica 626 

era a AGU, mas que poderiam encaminhar a CONJUR, mas que em relação as 627 

outras prioridades seria difícil que tivessem uma resposta a tempo. O Sr. 628 

Antônio Gilberto explicou que a assessoria jurídica da FUNARTE tinha o 629 

mesmo problema, tinha uma demanda muito grande por conta de todos os 630 

projetos. A Sra. Alice Viveiros de Castro sugeriu a criação de uma Comissão de 631 

Redação, para elaboração das moções, encaminhamentos, cartas e outros do 632 

Colegiado. E solicitou que fizessem também um texto apresentando o trabalho 633 

das comissões, suas formações, os temas e dentro desse texto já colocariam 634 

algumas informações sobre o trabalho do Colegiado. O Sr. Xisto José Costa 635 

(Artistas, grupos e trupes) questionou se o Colegiado não deveria se posicionar 636 

em relação as pessoas que foram eleitas, tiraram lugares de outras que tinham 637 

vontade de trabalhar e não estavam participando. O Sr. Antônio Gilberto 638 

informou que aquilo estava acontecendo no Colegiado de Dança também. A Sra. 639 

Alice Viveiros de Castro sugeriu que fizessem um relatório com os presentes e 640 

ausentes em cada reunião, e isso seria publicitado em cada reunião. Questionou 641 

se realmente havia acontecido de membro do colegiado ter recebido passagem e 642 

diária e não ter aparecido. O Sr. Fabiano Lima informou que aconteceu, mas 643 

que já tinha entrado em contato com o CNPC, que justificou que achava que os e-644 

mails recebidos eram vírus. O Sr. Fabiano Lima informou que a Sra. Wanda e os 645 

Senhores Luíz Carlos e Geraldo Santos que informaram que não estariam 646 

presentes e justificaram na última reunião. A Sra. Alice Viveiros de Castro 647 

questionou se tinha havido eleição do CNIC. O Sr. Fabiano Lima informou que 648 

não sabia e iria procurar saber aquela informação. O Sr. Flávio Viana questionou 649 

se a carta para o Conselho de Santa Catarina sairia naquele dia ainda, pois tinha 650 

a informação de que haveria reunião na sexta-feira próxima. O Sr. Fabiano 651 

Lima informou que o Plano Nacional já era Lei, sancionada e com validade por 652 

dez anos. A Sra. Alice Viveiros de Castro informou que no Conselho teria um 653 

grupo de trabalho que falaria sobre o PNC, o Procultura para explicar como 654 

funcionaria aquela questão, e considerava muito difícil que aquilo fosse verdade. 655 
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O Sr. Fabiano Lima (Coordenador-Geral CNPC) informou que o Plano já era lei, 656 

e era muito difícil ser alterado, já o Procultura era diferente, ainda estava em 657 

tramitação. Informou que os blogs estavam paralisados, pois não tinham mais 658 

um responsável para atualizar os mesmos. Terminada aquela discussão os 659 

Colegiados de Teatro e Circo se juntaram na mesma sala. A Sra. Maria Helena 660 

Signorelli pediu que fosse registrado em ata o encontro do Teatro com o Circo. 661 

A Sra. Alice Viveiros de Castro solicitou que a Sra. Maria Helena Signorelli 662 

presidisse e coordenasse. A Sra. Maria Helena Signorelli perguntou quem 663 

começaria e se queriam que fossem abertas inscrições ou se seria um bate papo. 664 

Pediu a Alice que começasse.  A Sra. Alice Viveiros de Castro explanou sobre a 665 

oportunidade do encontro de estarem lado a lado, e da importância de firmarem 666 

algumas coisas em comum, ou até de perceberem coisas que não eram comuns. 667 

Falou da vontade de criar um prêmio também para o Circo e da diversidade que 668 

envolvia cada segmento, das discussões da lei feita pelos grupos de forma 669 

generalizada. O Sr. Demétrio Nicolau solicitou que tentassem organizar as 670 

coisas e já afirmou que em relação ao Procultura, o Colegiado de Teatro estava 671 

de acordo, e que no caso da Lei do Circo também estavam a favor. Lembrou que 672 

o Prêmio Teatro Brasileiro foi um trabalho de uns oito anos que começou a ser 673 

discutido inclusive na Câmara Setorial de Teatro, que houve uma solicitação de 674 

se fazer uma espécie de Myriam Muniz ampliado, em forma de lei para ser 675 

garantido todo ano. Ressaltou a preocupação com o que as modificações neste 676 

momento causariam no Procultura, porque existiam lobbies de várias direções e 677 

que teriam muita gente querendo muitas coisas. A preocupação que o Sr. 678 

Demétrio ressaltou era que estava tramitando no Congresso sem problemas e 679 

que o interessante seria deixar quieto. A Sra. Virgínia Menezes lembrou que o 680 

Sr. Roberto Peixe, no Conselho, colocou na reunião extraordinária que o CNPC 681 

deveria melhorar o projeto de lei, e que o Sr. Pedro Eugênio, como relator 682 

estaria se comprometendo com pelo menos cinco modificações que iriam do 683 

MinC via CNPC.  A Sra. Alice Viveiros de Castro questionou se haveria outra lei 684 

além do Artigo 60 que instituía o prêmio para o teatro brasileiro. O Sr. 685 

Leonardo Lessa esclareceu que esse processo se iniciou num único anteprojeto 686 

de lei chamado Prêmio Teatro Brasileiro e que, com a discussão do Procultura e 687 
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a reformulação da lei Rouanet, este prêmio foi incorporado ao ProCultura, tendo 688 

força de lei e que a lei seria o Procultura, complementou declarando apoio ao 689 

prêmio do Circo e aos outros. A Sra. Virgínia Menezes ressaltou a preocupação 690 

com as estratégias do Governo em relação ao corte de gasto e também da 691 

necessidade de preservar a interlocução com o MinC. Chamou a atenção paro o 692 

fato de que seria importante mexer nas leis ou no Artigo 14º que instituía no 693 

Procultura os fundos setoriais. A Sra. Alice Viveiros de Castro perguntou sobre 694 

os fundos. O Sr. Demétrio Nicolau respondeu que hoje eram nove fundos hoje e 695 

seriam criados mais dez. O Colegiado reforçou a importância de que tanto o 696 

governo federal como os estaduais e municipais devem se articular melhor em 697 

relação à formação, capacitação e reorganização dos conselhos existentes e a 698 

criação de novos em consonância com o Sistema Nacional de Cultura. 699 

Ressaltaram ainda, a necessidade de orientação direta do MinC aos estados e 700 

municípios para a implementação de seus Conselhos e para a elaboração dos 701 

planos territoriais de cultura. Após deliberações, o Colegiado Setorial de Teatro 702 

enfatizou a importância da manutenção do Prêmio Teatro Brasileiro na Lei, uma 703 

conquista histórica do segmento que debateu o tema por quase oito anos em 704 

diversos fóruns nacionais, dentre eles a Câmara Setorial de Teatro e o 705 

Movimento Redemoinho. O Sr. Fabiano Lima passou a informação de que 706 

houve uma confusão entre os normativos, que o plano era uma lei que já foi 707 

votada e que já estava em vigência. O Procultura era uma lei que estava em 708 

tramitação e que a relação entre as duas era de nível conceitual, elas tinham 709 

uma interação, mas eram tramitações distintas. A Sra. Alice Viveiros de Castro 710 

relatou que de fato existiam outras possibilidades, as coisas não paravam ali e 711 

que pelo o que ela vinha acompanhando, os colegiados que ainda não estavam 712 

formados, eles estavam num processo ainda muito lento. Propôs que 713 

combinassem uma pauta para uma maior discussão sobre os temas. A Sra. 714 

Virgínia Menezes propôs que, como a discussão estava prevista para as 14h00 715 

do primeiro dia de reunião e o resultado do grupo de trabalho da Lei de Direitos 716 

Autorais estava previsto para a manhã seguinte, que de antemão tentassem 717 

aprovar uma permuta. A Sra. Maria Helena Signorelli considerou que seria 718 

muito complicado e informou que fizeram uma avaliação do Procultura e que o 719 
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grupo se organizou de forma a terminar o relatório na próxima sexta-feira para 720 

que fosse enviado para os conselheiros. Nesse momento, a Sra. Maria Helena 721 

ressaltou a chegada do Deputado Federal e humorista Francisco Everardo 722 

Oliveira Silva (Tiririca), integrante da Comissão de Educação e Cultura da 723 

Câmara dos Deputados. A Sra. Alice Viveiros de Castro deu boas vindas ao 724 

deputado e ressaltou que vinham acompanhando o seu trabalho já nesse início 725 

de mandato com muito carinho e vendo a sua participação na frente 726 

parlamentar mista de cultura. Explicou ao deputado que naquele momento 727 

estavam exatamente discutindo algumas questões em relação à lei do 728 

Procultura, que passaria depois para votação. O Exmo. Deputado Federal 729 

Tiririca relatou que como artista circense ficava muito feliz em estar na frente 730 

na Cultura, e que estavam trabalhando com projeto justamente para o pessoal 731 

do circo. Frisou que poderiam contar com a qualquer momento, a qualquer 732 

hora, pois estavam juntos nessa luta. Mostrou-se acessível aos colegiados e a 733 

esse tipo de representação. A Sra. Alice Viveiros de Castro observou que seria 734 

muito interessante que as pessoas sempre que pudessem, participassem 735 

também, acompanhassem as reuniões do Conselho porque elas eram abertas, 736 

para entender um pouco essa dinâmica que não era moleza. Após deliberações 737 

ficou definido que na pauta ficaria a discussão do Procultura no dia sete, período 738 

da tarde e Direitos Autorais no dia oito pela manhã, considerando que o 739 

Procultura já estava em tramitação no Congresso e a Lei de Direitos Autorais 740 

ainda não. Ficou acertado também que todos na reunião estariam com 741 

computadores e com internet. O Sr. Fabiano Lima retomou a pauta da reunião 742 

com Colegiado Setorial de Circo, com a presença do Sr. Deputado Tiririca, que 743 

vem da área circense. O Sr. Deputado Francisco Everardo “Tiririca” 744 

(Deputado Federal) deu boa tarde a todos e agradeceu o convite e ressaltou a 745 

felicidade de estar presente naquele Colegiado e estava muito confiante com o 746 

trabalho que ia exercer como parlamentar dentro da Câmara dos Deputados. 747 

Reiterou que o projeto iria ser aprovado, estava fazendo um trabalho forte 748 

naquele sentido e se colocou a disposição para o Colegiado. O Sr. Wladimir 749 

Spernega agradeceu a presença do Deputado Tiririca, pois o mesmo teve que 750 

alterar sua agenda para poder estar presente naquela reunião. A Sra. Alice 751 



25 

 

Viveiros de Castro frisou que era um momento muito especiais para eles, 752 

circenses terem um representante do Circo, dentro do Parlamento, pois tinham 753 

passado por situações degradantes dentro do Congresso, sendo chamados de 754 

torturadores, entre outros, e agora tinham um representante de verdade dentro 755 

do Parlamento Brasileiro, e eles tinham uma capacidade maior de trabalhar 756 

graças aquele colegiado, que era formado por pessoas de todo o país, de todas as 757 

associações, com representatividade, e assim, conjuntamente com o Deputado 758 

poderiam fazer um trabalho muito melhor. O Sr. Deputado Tiririca reiterou 759 

que a porta do gabinete estava aberta ao Colegiado e que dentro da Câmara 760 

estava podendo falar com os colegas sobre o circo, sobre as necessidades do 761 

circo e estava sendo muito bem recebido pelos outros deputados, pois os 762 

mesmos viram que ele estava fazendo um trabalho sério. O Sr. Marcos Teixeira 763 

ressaltou a fala do Deputado, que o circo era sério, e fazia um trabalho sério, e 764 

colocou a FUNARTE e a CEACEN a disposição para qualquer ajuda e debate 765 

necessário em prol do Circo no Brasil, com toda a experiência e conhecimento 766 

que tinham acumulados, pois tinham várias questões do Circo que precisavam 767 

ser regulamentadas. O Sr. Wladimir Spernega parabenizou e agradeceu a 768 

indicação da Sra. Marlene Olímpia para Frente Parlamentar, pois era uma 769 

pessoa muito competente e tinha o apoio do Colegiado. A Sra. Alice Viveiros de 770 

Castro reiterou que todo o colegiado se sentia muito bem representado pela 771 

escolha dela. O Sr. Flávio Viana e Silva frisou que as pessoas tinham uma visão 772 

diferente do deputado que todos acharam que o mesmo ia chegar de 773 

brincadeira, e estava provando que estava fazendo um bom trabalho, 774 

representando o Circo e colocou a porta do Colegiado estava sempre aberta ao 775 

Deputado para quando necessário discutir e debater ideias, pois eles 776 

precisavam do deputado. O Sr. Deputado Tiririca reiterou que ele e seu 777 

gabinete estavam lá para servir e trabalhar pelo circo e que no Ceará eles 778 

estavam conseguindo avançar bastante dentro do setor. O Sr. Jonilson Moura 779 

frisou que aquele era um momento histórico, pois era a primeira vez que tinha o 780 

circo dentro da política nacional, um verdadeiro representante do Circo na 781 

Câmara dos Deputados. Ressaltou que precisavam de espaços públicos bem 782 

definidos e bem construídos para o Circo, para valorização e apreciação de uma 783 
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cultura tão admirada em todo o mundo. O Sr. Naelson Abreu da Silva ressaltou 784 

que a eleição do deputado era uma nova esperança, era a devolução de um 785 

sonho aos circenses, que por muito tempo estavam sufocando seus sonhos 786 

dentro deles, e ali era um marco em um momento que a politica cultural tinha 787 

uma participação efetiva do circo e que estavam muito felizes com as 788 

possibilidades de mudança. O Sr. Cláudio Mancilla reiterou que eles que 789 

trabalhavam com o circo social acreditavam no circo social, como forma de 790 

integração, de construção, de socialização em compromisso com toda a 791 

comunidade que está inserida e era muito empolgante que tinham um deputado 792 

que tinha um olhar sensível àquela questão. O Sr. Xisto José Costa informou eu 793 

era representante de grupos e trupes, que no Brasil eram várias trupes lutando 794 

pelo circo, divulgando o circo e estavam todos com o deputado. O Sr. Márcio 795 

Antônio Stankovich frisou que como dono de circo estava muito emocionado 796 

pela coragem que o deputado teve que saiu de baixo e mostrou a cara, enfrentou 797 

e se tornou um deputado federal e estava mostrando o que era a palavra Circo e 798 

que o Circo era sério. Passou oficialmente em nome do Colegiado a Cartilha do 799 

Colegiado de Circo ao deputado. O Sr. Deputado Tiririca ressaltou que ficava 800 

muito feliz em ter aquela recepção e deixou claro que empenho não faltaria em 801 

batalhar pelas demandas do Circo dentro da Câmara e agradeceu a todos pelo 802 

convite. O Sr. Fabiano Lima interrompeu a reunião para o intervalo para 803 

almoço. Item VII - Encaminhamentos, Informes e Breves Comunicações. 804 

Passando ao próximo item da pauta, o Sr. Fabiano Lima reabriu a reunião e deu 805 

inicio a segunda parte dos trabalhos daquele dia. Sugeriu que se dividissem em 806 

grupos para poderem produzir os textos, cartas e recomendações, senão não 807 

conseguiriam produzir o material que haviam proposto para aquela tarde. A Sra. 808 

Alice Viveiros de Castro questionou a mesa e aos colegas qual seria a melhor 809 

maneira de encaminhar a moção para a Praça onze. O Sr. Fabiano Lima 810 

esclareceu que seria uma moção de alerta de acordo com o Art. 9ª, de acordo 811 

com o Regimento Interno do Colegiado. Sugeriu que se definissem relatores 812 

para fazerem os textos. O Sr. Abel Araújo Nunes de Carvalho explicou que 813 

tinham acordado fazer os encaminhamentos sobre os seguintes temas: Escola 814 

Nacional de Circo; Praça Onze – Rio de Janeiro; Alteração do Regimento Interno 815 
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em relação aos membros faltosos; Conselho Estadual de Cultura de Santa 816 

Catarina; Carta de Fortalecimento Do Colegiado (Relato dos Ocorridos); 817 

Recomendação de Inclusão dos Editais Públicos e Privados e Moção de Alerta 818 

referente Ao Comitê Técnico do FNC. O Sr. Fabiano Lima questionou quais 819 

seriam os responsáveis por cada um daqueles encaminhamentos. Ficou definido 820 

que a relatora da Moção de Alerta a Praça Onze no Rio de Janeiro seria a Sra. 821 

Alice. O relator da Carta de Proposta de Alteração do Regimento Interno em 822 

relação aos membros faltosos seria o Sr. Abel. O relator das cartas ao Conselho 823 

Estadual de Cultura de Santa Catarina e Conselhos Estaduais do Brasil 824 

solicitando a inclusão do Circo seria o Sr. Flávio. Os relatores da Carta de 825 

Fortalecimento Do Colegiado (Relato dos Ocorridos) e da Recomendação de 826 

Inclusão dos Editais Públicos e privados seriam os senhores Xisto e Nil. Os 827 

relatores da Moção de Alerta referente ao Comitê Técnico do Fundo Nacional de 828 

Cultura seriam os senhores Cláudio e Wladimir. O relator da Carta em relação à 829 

Escola Nacional de Circo ainda seria definido, pois precisava de maior discussão. 830 

A Sra. Maria Helena Signorelli esclareceu ao colegiado que os editais seguiam 831 

os princípios da lei de licitações e pelos princípios da lei o edital não poderia ser 832 

divulgado nem que não fosse o final, porque isso poderia caracterizar que 833 

alguém estava tendo algum tipo de informação privilegiada e todos tinham que 834 

ter igualdade de condições, então o colegiado poderia definir diretrizes, 835 

prioridades, antes da minuta do edital, mas encaminhar minuta de edital para 836 

consulta não era possível, pois poderia causar a impugnação. A Sra. Alice 837 

Viveiros de Castro reiterou que a questão que estavam colocando era 838 

justamente debater e sugerir até depois do edital, avaliar se o edital foi bem 839 

sucedido, se chegou aos locais que precisava, era aquela questão que queriam 840 

discutir, avaliar os resultados do edital para o setor do Circo. O Sr. Fabiano 841 

Lima passou a apresentação dos encaminhamentos para discussão e aprovação. 842 

O Sr. Cláudio Mancilla fez a leitura da carta que seria apresentada pelo 843 

Colegiado Setorial de Circo ao Ministério da Cultura sobre os Comitês Técnicos 844 

do Fundo Nacional de Cultura, qual seja: “O Colegiado Setorial de Circo, na 6ª 845 

reunião ordinária ocorrida nos dias 31/05 e 01/06 de 2011, vem por meio desta, 846 

solicitar ao Secretário Executivo do Ministério da Cultura, Sr. Vitor Ortiz, um 847 
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posicionamento sobre a continuidade do trabalho dos Comitês Técnicos de 848 

Incentivo à Cultura da Comissão do Fundo Nacional da Cultura, lançados 849 

publicamente em 22 de setembro de 2010, onde estamos representados por 850 

Claudio Barría Mancilla, Wladimir Spernega e a especialista Ermínia Silva. Em 851 

tempo, externamos nossas preocupações perante a falta de comunicação sobre 852 

este importante tema, agravada pela decisão do Governo de redirecionar recursos 853 

do Fundo, conforme veiculado pela imprensa.”. A mesma foi aprovado pelo 854 

Colegiado. O Sr. Fabiano Lima continuou a leitura e apreciação dos 855 

encaminhamentos. O Sr. Flávio Viana de Silva apresentou as cartas de 856 

recomendação aos Conselhos Estaduais, qual seguem: “O Colegiado Setorial de 857 

Circo, instância integrante do Conselho Nacional de Política Cultural, reunido em 858 

Brasília nos dias 31 de Maio e 1º de Junho de 2011 vem através desta 859 

manifestação respeitosamente recomendar ao Conselho Estadual de Cultura do 860 

Estado de Santa Catarina, instância vinculada a Secretaria de Estado de Turismo, 861 

Cultura e Esporte, a criação de um assento neste Conselho para Membro 862 

Representante da Sociedade Civil Organizada e Setor Cultural Especifico: CIRCO e 863 

Profissionais da Área. Seguindo modelo utilizado pelo Sistema Federal de Cultura 864 

conforme Decreto 5.520 de 24 de agosto de 2005, que Instituiu o CNPC e os 865 

Colegiados Setoriais.”. As mesmas foram aprovadas pelo plenário do Colegiado. 866 

O Sr. Abel Araújo Nunes de Carvalho apresentou a proposta de Recomendação 867 

para Alteração do regimento Interno, qual segue: “O Colegiado Setorial de Circo, 868 

observando a ausência constante de alguns membros titulares e seus respectivos 869 

suplentes, no passar de quatro reuniões no biênio 2011/2012, prejudicando o 870 

processo deliberativo, para tanto sugerimos a seguinte alteração e inclusão no 871 

Regimento Interno do referido colegiado...”. O Sr. Fabiano Lima observou que em 872 

relação à justificativa eles não poderiam cercear ou estabelecer uma junta 873 

médica para fazer perícia, eles tinham que reiterar a responsabilidade do 874 

representante com o colegiado, de forma a se manifestar alegando os motivos 875 

pelos quais não estaria presente, e também que teria uma cadeia de suplência 876 

que tinha de ser respeitada para dar mais embasamento ao processo decisório 877 

nas reuniões daquela instância que era o Colegiado. O Sr. Wladimir sugeriu que 878 

fizessem uma carta dirigida a todos os membros dizendo que a ausência de 879 
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alguns estava atrapalhando o processo, pois não adiantava, era muito difícil 880 

mudar, e assim conseguiriam chamar a atenção e os que não quisessem 881 

comparecer que abrissem a vaga para outros. O Sr. Flávio Viana e Silva 882 

considerou a alteração do Regimento Interno importante até para que 883 

evitassem problemas futuros. A Sra. Alice Viveiros de Castro esclareceu que 884 

aquela era uma prerrogativa do Colegiado, eles tinham todo o poder para 885 

colocar aquilo em discussão. O Sr. Fabiano Lima esclareceu que eram duas 886 

opções válidas, dois movimentos distintos que poderiam ser tomados, um 887 

atingindo o Colegiado e outro o CNPC, como forma até de fortalecer aquela 888 

instância. O Sr. Márcio Antônio Stankovich reiterou que sempre poderia faltar 889 

um ou dois, mas não na quantidade que estavam tendo de ausências. 890 

Questionou quantos membros tinham respondido o convite. O Sr. Fabiano Lima 891 

informou que tinham confirmados treze presentes, e dos confirmados apenas o 892 

Sr. Edilson não teria aparecido, mas todos os membros tinham sido 893 

comunicados. Sugeriu como encaminhamento que continuassem a leitura da 894 

proposta. O Sr. Marcos Teixeira sugeriu que pensassem um pouco mais na 895 

questão e trabalhassem aquilo mais pra frente, porque estavam longe de chegar 896 

a um acordo. O Sra. Alice Viveiros de Castro lembrou que não tinham 897 

conseguido discutir ainda como seria a eleição da renovação do colegiado. O Sr. 898 

Fabiano Lima sugeriu que trabalhassem aquela questão por e-mail, em como 899 

definir aqueles pontos e os artigos dentro do texto, para poder ter o efeito que 900 

desejam, como a questão dos suplentes extras. O Sr. Wladimir Spernega 901 

sugeriu que se tenham dois suplentes por titular, na próxima eleição. O Sr. 902 

Fabiano Lima informou que era bem plausível. Passou a leitura da carta de 903 

recomendação para as secretarias de cultura em geral, qual segue: “O Colegiado 904 

Setorial de Circo, instância integrante do Conselho Nacional de Política Cultural - 905 

CNPC, reunido em Brasília nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2011, recomenda 906 

aos Conselhos de Cultura dos Estados e Municípios a inclusão do circo em sua 907 

composição. Identificados com causas que nos são peculiares, tal atitude visa 908 

corrigir a ausência dessa fundamental representatividade em vossos conselhos. 909 

Em plena atividade, o circo hoje, além de estar nos lugares mais longínquos e 910 

remotos, enquanto itinerantes, está nas universidades e escolas, utilizado como 911 
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ferramenta pedagógica e de inclusão social. Também se faz representar 912 

inspirando todas as modalidades das artes cênicas no mundo. Tendo em vista, a 913 

forte atuação deste seguimento artístico e cultural no âmbito federal, acreditamos 914 

que devamos unificar todas as políticas representativas de classe e modalidades 915 

nas demais instancias do poder executivo. Certos de estarmos contribuindo para a 916 

construção de políticas mais democráticas e participativas, atenciosamente, 917 

Colegiado Setorial de Circo.”. A mesma foi aprovada pelo plenário do Colegiado. 918 

O Sr. Fabiano Lima passou a leitura da Moção de Alerta que seria encaminhada 919 

ao CNPC em relação à Praça Onze, qual seja: “O Colegiado Setorial de Circo, 920 

instância integrante do Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC, reunido em 921 

Brasília nos dias 31 de maio e 1º de junho de 2011, vem manifestar sua apreensão 922 

quanto à possibilidade da retirada do tradicional espaço permanente para circos 923 

Praça Benjamim de Oliveira também conhecida como Praça Onze na cidade do Rio 924 

de Janeiro. Cabe ressaltar que a lei orgânica do município determina que este 925 

espaço seja dedicado a montagem de circos. Durante os últimos anos o circo e o 926 

samba dividiram o uso do espaço e a cidade teve a oportunidade de assistir 927 

grandes espetáculos e de usufruir de um espaço democrático nos meses de 928 

carnaval. Os circos têm cada vez mais dificuldades em conseguir terrenos para 929 

montagem de lonas nas grandes cidades. Essa situação tem se agravado com a 930 

especulação imobiliária e com a insensibilidade de alguns gestores públicos. 931 

Alertamos o Excelentíssimo Sr. Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, cidade que 932 

sempre recebeu a todos de braços abertos, para que garanta o espaço e a alegria 933 

da milenar arte circense.”. A mesma foi aprovada pelo Colegiado, com possível 934 

correção e adequação do texto. A Sra. Alice Viveiros de Castro retomou a 935 

questão da Escola Nacional de Circo, que pensassem melhor na questão antes de 936 

formalizar um documento a ser encaminhado, para realmente colocarem as 937 

necessidades da Escola no documento, pois ainda existiam algumas dúvidas, 938 

algumas questões a serem debatidas. O Sr. Flávio Viana e Silva concordou que 939 

tinham que primeiro pensar nas necessidades da escola, nas funções dela e 940 

discutir outros valores da Escola e o que pensavam dela como Escola, para 941 

depois tentar planejar algum caminho para a mesma. Sra. Alice Viveiros de 942 

Castro ressaltou que tinham que primeiro avaliar quais eram as expectativas do 943 
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Colegiado em relação à Escola, e a partir disso apontar as melhores soluções 944 

para o funcionamento da mesma. Informou que a Secretaria de Cultura de São 945 

Paulo tinha um projeto de escola de circo, como também a Secretaria de Estado 946 

de Cultura de São Paulo também tinha outro projeto, e aquilo fazia com que 947 

aquele colegiado tivesse aquele debate para poder auxiliar os outros estados na 948 

criação de suas escolas. O Sr. Flávio Viana e Silva ressaltou que sua 949 

preocupação em transferir a Escola Nacional de Circo para a CEACEN era que 950 

corria o risco de ter seu orçamento, que já era pequeno, diminuído ainda mais. A 951 

Sra. Alice Viveiros de Castro explicou que não funcionava daquela forma, era 952 

um risco que não corria. O Sr. Jonilson Moura concordou com a proposta de 953 

continuar aquela discussão via web, pois naquele momento não estavam 954 

conseguindo chegar a um consenso. O Sr. Fabiano Lima colocou em votação a 955 

proposta de continuar a discussão da Escola Nacional de Circo ou continuariam 956 

aquela discussão posteriormente via e-group. O Sr. Xisto José Costa ressaltou 957 

que gostaria de ter mais informações sobre a escola, pois realmente não sabia 958 

muito sobre o assunto. A Sra. Alice Viveiros de Castro reiterou que com a 959 

criação das comissões eles tinham a intenção de provocar o colegiado a correr 960 

atrás daquelas informações. O Sr. Cláudio Mancilla questionou se poderiam 961 

abrir a discussão para outros moderadores. A Sra. Alice Viveiros de Castro 962 

concordou que abrissem a discussão para os outros do setor, era uma decisão 963 

que ficaria a cargo de cada comissão. O Sr. Cláudio Mancilla informou que 964 

estavam em uma luta tentando mexer com a estrutura do SUS para os circenses 965 

itinerantes, que constassem como nômades, tanto para os circenses, como 966 

ciganos, e moradores de rua, estavam conseguindo uma avaliação com uma 967 

comissão do Ministério da Saúde para acabar com aquele problema das pessoas 968 

não serem atendidas por não terem CEP e não conseguirem se cadastrar e tinha 969 

recebido a noticia com a portaria que dizia que as pessoas usuárias do sistema 970 

tinham que fazer um cadastro que inclua os dados, e agora tinha um inciso 971 

dizendo que não se aplicava aos povos nômades e população em situação de rua, 972 

aquele era o nome dado pelo SUS. Informou que mandaria as informações nas 973 

listas de e-mail do circo e nas outras plataformas de comunicação web 974 

disponíveis. A Sra. Alice Viveiros de Castro reiterou que tentassem conseguir 975 
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definir melhor as etnias, povos, pois eles não eram nômades. Ressaltou que era 976 

uma vitória, e a partir daquele momento poderiam brigar por aquela 977 

diferenciação. O Sr. Flávio Viana e Silva parabenizou o Sr. Xisto José Costa pelo 978 

encontro de palhaços realizado em Mariana - SP. Agradeceu pela presença do 979 

Antônio Gilberto explicando a nova etapa do Centro de Arte Cênicas da Funarte 980 

e agradeceu ao Sr. Fabiano Lima pela agilização da nomeação dos nomes para o 981 

GT dos Animais. O Sr. Antônio Gilberto se despediu dos membros, se colocou a 982 

disposição de todos enquanto Diretor do Centro de Artes Cênicas. Agradeceu 983 

também ao Sr. Fabiano e ao Sr. Marcos e esperava um novo encontro para que 984 

pudessem discutir novamente as questões do circo. O Sr. Xisto José Costa 985 

agradeceu ao Sr. Flávio Viana por ter proporcionado o encontro com o palhaço 986 

Dedé, o que possibilitou aquela homenagem que aconteceu em seu festival e 987 

agradeceu também o colegiado por ter feito parte daquela história. O Sr. Márcio 988 

Antônio Stankovich solicitou que a FUNARTE se empenhasse na questão dos 989 

circos, para fazer a campanha “Receba o Circo com os braços abertos”, pois da 990 

maneira como seria feita iria ajudar muito o circo e o circo itinerante e 991 

sensibilizar os gestores culturais. O Sr. Antônio Gilberto se comprometeu a 992 

conversar com o responsável na Rede Globo para ver aquela questão, 993 

principalmente a questão dos horários de veiculação para a campanha ter um 994 

resultado melhor. O Sr. Marcos Teixeira agradeceu a presença de todos, e 995 

considerou que continuavam andando pra frente, apesar dos percalços estavam 996 

tendo alguns resultados, resolvendo algumas coisas, e conseguido algumas 997 

soluções. Em relação à campanha, considerou que tinha que ser uma campanha 998 

muito bem feita, profissional, com uma agência, com materiais diversos, entre 999 

outros, para conseguir assim atingir os resultados que almejavam. O Sr. Xisto 1000 

José Costa informou que o comunicado que teria feito com o Sr. Nil seria 1001 

encaminhado via e-mail a todos, para que definissem e após isso divulgariam. O 1002 

Sr. Fabiano Lima lamentou pelos problemas de logística na organização e na 1003 

convocação dos membros, mas que estavam à disposição de todos e trabalhando 1004 

para que fosse cada vez melhor. Agradeceu a todos pela presença, desejou a 1005 

todos um bom retorno às suas casas. Nada mais havendo a tratar declarou 1006 
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encerrada a reunião. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Fabiano Lima 1007 

encerrou a Reunião e eu, Juliana Mucury, relatora ad hoc lavrei a presente Ata. 1008 


