
1 

 

 

 

Ministério da Cultura 

Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC 

 

 

 

 

 

 

ATA DA REUNIÃO DO 

COLEGIADO SETORIAL DE CIRCO 

              CNPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília (DF), 27 de Outubro de 2009 

 



2 

 

Local: Hotel San Marco – Brasília/DF 

      ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE CIRCO 1 

 2 

 3 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro de dois mil e nove, às 4 

nove horas nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, no Hotel San 5 

Marco, situado nesta capital, sob a presidência do Sr. Gustavo 6 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC), na presença dos (as) senhores 7 

(as): Alice Viveiros de Castro (Segmento – 8 

Pesquisadores/Representante CNPC), Ana Maria Gomes Lamenha 9 

(Região Sudeste), Ankomarcio Rodrigues (Região Centro-Oeste), 10 

Cláudio Andrés Barria Mancilla (Representante por Segmento – 11 

Circo Social), Felipe Thiago Teixeira da Silva (Região Sudeste), 12 

Geraldo Passo (Região Sul), João Carlos Alves Artigos 13 

(Representante por Segmento - Grupos e Trupes), Joelma Costa 14 

(Representante por Segmento - Artistas), José Wilson Leite 15 

(Representante por Segmento - Escolas), Luiz Carlos Vasconcelos 16 

(Região Nordeste), Marcelo Bones (FUNARTE), Márcio 17 

Stankowitch (Representante por Segmento – Circo de Lona), 18 

Marcos Teixeira (FUNARTE), Maria de Fátima Pontes (Região 19 

Nordeste), Rodrigo Inácio Corbusier Matheus (Região Sudeste), 20 

Rui Raiol (Região Norte), Rossini (Região Sudeste), Vital Melo 21 

(Região Norte); Teve início a Reunião do Colegiado Setorial de Circo 22 

coordenada pelo Senhor Marcelo Veiga, Coordenador-Geral do CNPC 23 

destinado a apreciar a seguinte pauta: Pauta do dia 27 de Outubro 24 

de 2009: 1) Abertura; 2) Avaliação do Regimento Interno da 25 

Câmara Setorial de Circo; 3) Informes, deliberações e 26 

encaminhamentos gerais. Item 1 - Abertura: O Sr. Marcelo Veiga 27 

(Coordenador-Geral do CNPC) declarou aberta a reunião; Explicou de 28 

que forma funcionaria a metodologia dos trabalhos do dia, e passou a 29 

palavra para a Sra. Alice Viveiros de Castro, que gostaria de realizar 30 

uma homenagem. A Sra. Alice Viveiros de Castro (Segmento – 31 
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Pesquisadores/Representante CNPC) prestou solidariedade ao 32 

coordenador do afro-reggae, Sr. Evandro, uma das maiores figuras 33 

com relação às artes, à cultura e à sociedade em geral, assassinado 34 

durante um assalto no Rio de Janeiro; Prestou solidariedade também 35 

ao Caio Guimarães, acrobata da Intrépida Trupe, formado pela Escola 36 

Nacional de Circo, um grande mestre em acrobacias, e que foi 37 

violentamente assassinado aos 36 anos pelo seu próprio irmão. O Sr. 38 

Cláudio Andrés Barria Mancilla (Representante por Segmento – 39 

Circo Social) ressaltou que no caso do Sr. Evandro tinham dois 40 

paradoxos que chamavam sua atenção, que o Sr. Evandro 41 

coordenava no afro-reggae um trabalho com a garotada e com a 42 

polícia, um trabalho forte em Minas Gerais e no Rio de Janeiro que 43 

integrava os jovens com a polícia para justamente diminuir a 44 

violência, e sendo assim, acabou sendo vitimado justamente onde ele 45 

estava tentando agir pela paz.  Item 2 – Avaliação do Regimento 46 

Interno do Colegiado Setorial de Circo: O Sr. Marcelo Veiga 47 

(Coordenador-Geral do CNPC) explicou sobre o documento a ser 48 

discutido e que iria ler item por item do Regimento Interno e quando 49 

houvesse alguma proposta de alteração de redação, ou 50 

inclusão/supressão de item, deveriam solicitar “Destaque”; Ressaltou 51 

que naquele momento seriam apreciadas as propostas de 52 

modificações ou acréscimos ao documento, portanto, à exceção 53 

destas propostas e por admissão simbólica, o que não houvesse 54 

destaque seria considerado aprovado naquele momento, e ressaltou 55 

ainda que depois voltaria ao início do documento e abordaria cada 56 

ponto destacado. A Sra. Alice Viveiros de Castro (Segmento – 57 

Pesquisadores/Representante CNPC) destacou que o Circo teria 58 

questões que não estariam preenchidas pelo regimento, e ainda, que 59 

essa seria uma discussão que já havia sido feito no Plenário e com 60 

outras áreas. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) 61 

explicou que não seria possível mudar o acordo, mas poderia garantir 62 

algumas especificidades da área nesse regimento; Ressaltou que 63 
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deveria ter uma padronização para todos os colegiados, que não se 64 

poderia fugir da questão da diversidade cultural, por ser muito 65 

grande, mas mesmo assim, que pelo menos uma padronização 66 

mínima teria que ter. O Sr. Cláudio Andrés Barria Mancilla 67 

(Representante por Segmento – Circo Social) questionou o porquê 68 

que seria necessário uma padronização, principalmente quando se 69 

tem essa diversidade toda. A Sra. Alice Viveiros de Castro 70 

(Segmento – Pesquisadores/Representante CNPC) ressaltou que 71 

quando foram criadas as câmaras setoriais que os processos haviam 72 

sido vários, inclusive sobre grande pressão; Observou que o Circo se 73 

organizou a partir de um chamado da Funarte, e que, quando se 74 

discutiu o regimento, definiu-se que os colegiados são parte do 75 

conselho, mas começou a ter problemas e que não daria para você 76 

ter um número de representante muito grande porque você 77 

começaria a ter uma assembléia. O Sr. Marcelo Veiga 78 

(Coordenador-Geral do CNPC) ressaltou que não poderia ter 79 

paridade, portanto serão quinze da sociedade civil e cinco do poder 80 

público. A Sra. Alice Viveiros de Castro (Segmento – 81 

Pesquisadores/Representante CNPC) colocou que a regionalização 82 

deveria ser fomentada; Ressaltou também que sobre a suplência ela 83 

gostaria de propor algo revolucionário, que seria que as suplências 84 

fossem como uma lista, e ainda, que apenas um representante por 85 

cada estado não seria útil. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral 86 

do CNPC) iniciou a leitura do regimento interno, o Artigo 1º, qual 87 

seja: “Art. 1º O Colegiado Setorial de Circo é órgão integrante da 88 

estrutura do Conselho Nacional de Política Cultural – CNPC, nos 89 

termos do Decreto 5.520, de 24 de agosto de 2005, e a Câmara 90 

Setorial de Circo em suas funções”, que ao ser colocado para o 91 

Plenário, o Sr. Marcelo Veiga decidiu por retirar o final: “e a Câmara 92 

Setorial de Circo em suas funções”, que foi aprovado. Seguindo para 93 

o Art. 2º, qual seja: “O Colegiado Setorial de Circo é integrado por 94 

um Plenário, que será presidido pelo Secretário-Geral do CNPC, 95 
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cabendo-lhe, além do voto pessoal, o de qualidade”, ao ser colocado 96 

para o Plenário foi solicitado destaque pelos Srs. Inácio Corbusier 97 

Matheus (Região Sudeste) e Cláudio Andrés Barria Mancilla 98 

(Representante por Segmento – Circo Social). O Inciso 1º, qual seja: 99 

“A condução dos trabalhos deverá observar, no que couber e 100 

subsidiariamente, o disposto no Regimento Interno do CNPC”, foi 101 

aprovado sem ressalvas. O Inciso 2º, qual seja: “Na ausência do 102 

Secretário-Geral do CNPC o Plenário será presidido pelo Coordenador-103 

Geral do CNPC”, também foi aprovado sem ressalvas. O Art. 3º, qual 104 

seja: “Compete ao Plenário do Colegiado de Circo: I – debater, 105 

analisar, acompanhar, solicitar informações e fornecer subsídios ao 106 

CNPC para a definição de políticas, diretrizes e estratégias 107 

relacionadas ao setor de Circo”, ao ser colocado para o Plenário foi 108 

solicitado destaque pelo Sr. Rossini (Região Sudeste); O Inciso II, 109 

qual seja: “Revisar, acompanhar e avaliar as diretrizes do Plano 110 

Nacional de Circo”, que, colocado para o Plenário, foi solicitado 111 

destaque pelo Sr. Rodrigo Inácio Corbusier Matheus (Região 112 

Sudeste); O Inciso III, qual seja: “Promover o diálogo entre poder 113 

público, sociedade civil e os agentes culturais, com vistas a fortalecer 114 

a economia da cultura e a circulação de idéias, de produtos e de 115 

serviços, assegurada a plena manifestação da diversidade das 116 

expressões culturais”, que não havendo manifestações contrárias foi 117 

considerado aprovado por unanimidade; O Inciso IV: “propor e 118 

acompanhar estudos que permitam identificação e diagnósticos 119 

precisos da cadeia produtiva, criativa e mediadora relacionada ao 120 

setor”, não havendo manifestações contrárias também foi 121 

considerado aprovado por unanimidade; O Inciso V, qual seja: 122 

“promover pactos setoriais que dinamizem os arranjos produtivos 123 

relacionados ao setor nos planos nacional, regional e local”, ao ser 124 

colocado para o Plenário e não havendo solicitação de destaque foi 125 

considerado aprovado; O Inciso VI, qual seja: “incentivar a criação de 126 

redes sociais que subsidiem a formulação, a implantação e a 127 
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continuidade de políticas públicas no respectivo setor”, ao ser 128 

colocado para o Plenário e não havendo solicitação de destaque foi 129 

considerado aprovado; O Inciso VII: “estimular a integração de 130 

iniciativas sócio-culturais de agentes públicos e privados de modo a 131 

otimizar a aplicação de recursos para o desenvolvimento das políticas 132 

culturais”, ao ser colocado para o Plenário foi considerado aprovado; 133 

O Inciso XIII: “incentivar a valorização das atividades e modalidades 134 

de exercício profissional vinculadas ao Colegiado Setorial de Circo, 135 

além da formação de profissionais do setor”, ao ser colocado para o 136 

Plenário e não havendo solicitação de destaque foi considerado 137 

aprovado; O Inciso IX: “subsidiar o CNPC na avaliação das diretrizes 138 

e no acompanhamento do Plano Nacional de Cultura”, também foi 139 

aprovado; O Inciso X: “propor parâmetros para a elaboração de 140 

editais públicos e de políticas de fomento ao setor do Circo e para a 141 

criação e avaliação da execução dos diversos mecanismos de 142 

incentivo cultural”, foi aprovado por unanimidade; O Inciso XI: 143 

“receber as informações necessárias para a avaliação e o 144 

aprimoramento dos editais aprovados e publicados”, foi aprovado por 145 

unanimidade; O Inciso XII: “auxiliar o CNPC em matérias relativas ao 146 

setor do Circo, respondendo às demandas do Plenário”, ao ser 147 

colocado para o Plenário foi solicitado destaque pela Sra. Alice 148 

Viveiros de Castro (Segmento – Pesquisadores/Representante 149 

CNPC); O Inciso XIII, qual seja: “incentivar a valorização das 150 

atividades e modalidades de exercício profissional vinculadas ao 151 

Colegiado Setorial de Circo, além da formação de profissionais do 152 

setor”, ao ser colocado para o Plenário foi considerado aprovado; O 153 

Inciso XIV: “incentivar a promoção de atividades de pesquisa e 154 

formação”, ao ser colocado para o Plenário e não havendo solicitação 155 

de destaque foi considerado aprovado; O Inciso XV: “estimular a 156 

promoção e o apoio de ações voltadas para a mediação da área 157 

específica”, ao ser colocado para o Plenário e não havendo solicitação 158 

de destaque foi considerado aprovado; O Inciso XVI: “subsidiar o 159 
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Plenário na elaboração de resoluções, proposições, recomendações e 160 

moções no âmbito do CNPC e do SFC”, ao ser colocado para o 161 

Plenário foi decidido por alterar “Sistema Federal de Cultura” para 162 

“Sistema Nacional de Cultura”.  Na continuidade, o Inciso XVII, qual 163 

seja: “debater e emitir parecer sobre consulta que lhe for 164 

encaminhada pelo CNPC”, ao ser colocado para o Plenário foi 165 

solicitado destaque pelo Sr. Rossini (Região Sudeste). Na sequência, 166 

passaram ao Artigo 4º, qual seja: “Art. 4º O Plenário do Colegiado 167 

Setorial de Circo será composto por, titulares e suplentes, 168 

representantes do poder público e da sociedade civil nomeados pelo 169 

Ministro de Estado da Cultura, conforme segue”, a qual foi solicitado 170 

destaque. O Parágrafo 1º, qual seja: I - “5 (cinco) representantes do 171 

Poder Público, escolhidos dentre técnicos e especialistas indicados 172 

pelo Ministério da Cultura e/ou pelos órgãos estaduais, distritais e 173 

municipais relacionados ao setor e seus suplentes”, aprovado por 174 

unanimidade; e II - “15 (quinze) representantes da sociedade civil 175 

organizada, escolhidos pelos 5 (cinco) fóruns setoriais de cada 176 

macrorregião administrativa e seus suplentes”, ao ser colocado para 177 

o Plenário foi solicitado destaque por todos os conselheiros. O 178 

Parágrafo II, qual seja: “É membro nato do poder público o 179 

representante da entidade finalística integrante do SFC, cujas 180 

atribuições correspondam ao campo setorial de Circo”, foi aprovado 181 

sem ressalvas. O Parágrafo 3º, qual seja: “A sociedade civil, nos 182 

termos do inciso II, deverá ter 3 (três) representantes indicados por 183 

cada uma das cinco macrorregiões do país, garantindo-se o equilíbrio 184 

regional”, foi destacado pela maioria dos conselheiros. O Parágrafo 185 

4º, qual seja: “A representação da sociedade civil deverá contemplar 186 

as áreas artística, produtiva e de mediação, relacionadas ao setor de 187 

Circo”, ao ser colocado para o Plenário foi solicitado destaque pela 188 

Sra. Alice Viveiros de Castro (Segmento – 189 

Pesquisadores/Representante CNPC), pelo Sr. Rodrigo Inácio 190 

Corbusier Matheus (Região Sudeste) e pelo Sr. Cláudio Andrés 191 
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Barria Mancilla (Representante por Segmento – Circo Social). Na 192 

continuidade, o Parágrafo 5º, qual seja: “Para dirimir eventuais 193 

conflitos de interesses, o Ministro de Estado da Cultura poderá indicar 194 

até 3 (três) membros de reconhecida atuação no setor atinente” foi 195 

aprovado sem ressalvas; O Parágrafo 6º, qual seja: “O mandato dos 196 

representantes do poder público será de um ano, improrrogável, a 197 

contar da data da posse, sendo permitida uma única recondução”, ao 198 

ser colocado para o Plenário foi solicitado destaque pelo Sr. Rossini 199 

(Região Sudeste); O Parágrafo 7º, qual seja: “O mandato dos 200 

representantes da sociedade civil será de dois anos, improrrogável, a 201 

contar da data da posse, sendo permitida uma única recondução”, foi 202 

destacado pelo próprio Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do 203 

CNPC); O Parágrafo 8º, qual seja: “Cada titular terá um suplente, 204 

escolhidos no mesmo processo eleitoral”, ao ser colocado para o 205 

Plenário foi solicitado destaque pela Sra. Alice Viveiros de Castro 206 

(Segmento – Pesquisadores/Representante CNPC), pelo Sr. Rodrigo 207 

Inácio Corbusier Matheus (Região Sudeste) e pelo Sr. Cláudio 208 

Andrés Barria Mancilla (Representante por Segmento – Circo 209 

Social). Seguindo para o Artigo 5º, qual seja: “Temas emergenciais 210 

e/ou transversais serão remetidos ao Plenário do CNPC, que 211 

deliberará sobre a conveniência e oportunidade de criação de Grupo 212 

de Trabalho ou Comissão Temática”, ao ser colocado para o Plenário, 213 

foi solicitado destaque. O “Parágrafo Único – Os grupos de trabalho e 214 

comissões temáticas constituídos poderão, caso necessário, solicitar a 215 

participação de especialistas da área, por indicação do Colegiado 216 

Setorial de Circo, em consonância com o Regimento Interno do 217 

CNPC”, ao ser colocado para o Plenário foi solicitado destaque pelo 218 

Sr. Rossini (Região Sudeste); O Artigo 6º, qual seja: “As reuniões do 219 

Colegiado Setorial de Circo serão no mínimo semestrais, podendo ter 220 

sua periodicidade elevada, excepcionalmente, em razão de Plano de 221 

Trabalho apresentado e aprovado pela Coordenação-Geral do CNPC”, 222 

foi aprovado sem ressalvas. O Parágrafo único deste Artigo, qual 223 
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seja: “O Ministério da Cultura, por meio do Secretário-Geral do CNPC, 224 

poderá convocar extraordinariamente o Colegiado Setorial de Circo, a 225 

qualquer tempo”, foi aprovado por unanimidade. O Artigo 7º, qual 226 

seja: “As reuniões ordinárias do Colegiado Setorial de Circo serão 227 

públicas, instaladas com a presença da maioria simples de seus 228 

membros e convocadas pelo Secretário-Geral do CNPC”, também foi 229 

aprovado por unanimidade; O parágrafo 1º, qual seja: “§ 1º As 230 

reuniões serão realizadas, preferencialmente, em Brasília, sendo que 231 

as despesas dos representantes do Poder Público, das entidades 232 

empresariais, das fundações ou entidades, correrão a expensas das 233 

respectivas organizações”, ao ser colocado para o Plenário, o Sr. 234 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) sugeriu retirar tudo 235 

após Brasília devido ao novo decreto que foi publicado, e sua 236 

modificação foi aprovada. O parágrafo 2º, qual seja: “§ 2º Além das 237 

reuniões presenciais, serão utilizados recursos tecnológicos como 238 

meio de intensificar os debates, especialmente videoconferências, 239 

fóruns de discussão na internet e mecanismos públicos de consulta 240 

não presenciais, a serem viabilizados pelo Ministério da Cultura”, ao 241 

ser colocado para o Plenário e não havendo solicitação de destaque 242 

foi considerado aprovado; O parágrafo 3º: “§ 3º As atividades e 243 

decisões tomadas nas reuniões serão registradas em ata própria e 244 

tornadas públicas através da página eletrônica do CNPC”, ao ser 245 

colocado para o Plenário foi solicitado destaque pelo Sr. Cláudio 246 

Andrés Barria Mancilla (Representante por Segmento – Circo 247 

Social); O parágrafo 4º, qual seja: “§ 4º As reuniões deverão ser 248 

realizadas, preferencialmente, em datas não coincidentes com outras 249 

instâncias do CNPC”, foi aprovado sem ressalvas. O Artigo 8º, qual 250 

seja: “Art. 8º As decisões do Colegiado Setorial de Circo serão 251 

tomadas por maioria simples de votos, salvo o disposto no art. 14, 252 

deste Regimento Interno”: “§ 1º O exercício do voto é privativo dos 253 

membros titulares ou suplentes, não sendo permitido seu exercício 254 

por representantes, mesmo que qualificados”; “§ 2º A substituição do 255 
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membro titular, em Plenário, poderá ser feita somente pelos 256 

suplentes eleitos, de acordo com o disposto no art. 4º”; “§ 3º O 257 

membro suplente terá direito a voz e voto na ausência do titular”; “§ 258 

4º Todos os documentos, relatórios e atas de reuniões – presenciais 259 

ou remotas – produzidos pelo Colegiado Setorial de Circo deverão ser 260 

postos à disposição em sítio eletrônico, remetidos aos membros do 261 

colegiado e arquivados pelo Ministério da Cultura”, ao ser colocado 262 

para o Plenário e não havendo solicitação de destaque em nenhum 263 

item foi considerado aprovado por unanimidade. Na continuidade, 264 

passando ao Artigo 9º, qual seja: “A matéria a ser submetida à 265 

apreciação do Plenário pode ser apresentada por qualquer membro e 266 

constituir-se-á de: I – recomendação, quando se tratar de 267 

manifestação sobre implementação de políticas, programas públicos e 268 

normas com repercussão na área do Circo; e II – moção, quando se 269 

tratar de outra manifestação dirigida ao Poder Público e/ou à 270 

sociedade civil em caráter de alerta, comunicação honrosa ou 271 

pesarosa”, também foi aprovado por unanimidade; O parágrafo 1º, a 272 

qual: “§ 1º As recomendações serão encaminhadas à Secretaria-273 

Executiva do CNPC, que as colocarão na pauta da instância 274 

apropriada do Conselho para análise e tramitação, conforme ordem 275 

cronológica de apresentação ou atendendo às prioridades fixadas pelo 276 

Colegiado Setorial de Circo”, foi aprovado sem ressalvas; O parágrafo 277 

2º, qual seja: “§ 2º As recomendações e moções serão datadas e 278 

numeradas em ordem distinta, cabendo à Secretaria-Executiva do 279 

CNPC coligi-las, ordená-las e indexá-las”, também foi aprovado; O 280 

parágrafo 3º: “§ 3º As moções independem de apreciação por outras 281 

instâncias do Conselho, devendo ser votadas na reunião plenária que 282 

forem tempestivamente apresentadas ou, não havendo quorum ou 283 

tempo hábil para fazê-lo, na reunião subseqüente”, ao ser colocado 284 

para o Plenário foi solicitado destaque pelo Sr. Rossini (Região 285 

Sudeste).  O Artigo 10, qual seja: “A articulação das agendas e a 286 

pauta de trabalho serão elaboradas e desenvolvidas pela Secretaria-287 
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Executiva do CNPC, em comum acordo com o Plenário do Colegiado 288 

Setorial de Circo”, não havendo manifestações contrárias foi 289 

considerado aprovado por unanimidade; O Artigo 11: “A participação 290 

dos membros do Colegiado Setorial de Circo é considerada prestação 291 

de serviço de relevante interesse público, não sendo remunerada”, ao 292 

ser colocado para o Plenário foi solicitado destaque; O Artigo 12: 293 

“Poderão ser convidadas, pelo Plenário do Colegiado Setorial de Circo, 294 

para participarem de reuniões específicas, com direito a voz e sem 295 

direito a voto, pessoas e instituições relacionadas a assuntos que 296 

estejam sendo objeto de análise”, ao ser colocado para o Plenário foi 297 

solicitado destaque; O Parágrafo único, qual seja: “A presença de 298 

pessoas convidadas não será computada para efeito de quorum das 299 

reuniões do Colegiado”, ao ser colocado para o Plenário foi aprovado 300 

sem ressalvas. O Artigo 13, qual seja: “Aplicam-se subsidiariamente, 301 

no que couber, as normas estabelecidas pelo Regimento Interno do 302 

CNPC” e seu Parágrafo único “As dúvidas surgidas na aplicação do 303 

presente Regimento Interno serão solucionadas pelo Plenário do 304 

CNPC, que, observada a legislação vigente, estabelecerá normas 305 

complementares relativas ao funcionamento do Colegiado de Circo e 306 

à ordem dos trabalhos”, foram aprovados sem ressalvas. O Artigo 14: 307 

“O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante 308 

proposta do Plenário, com aprovação de dois terços dos membros do 309 

Colegiado”, também foi aprovado; O Artigo 15, qual seja: “Este 310 

Regimento Interno deverá ser encaminhado ao Plenário do CNPC e 311 

submetido à aprovação do Ministro de Estado da Cultura”, ao ser 312 

colocado para o Plenário e não havendo solicitação de destaque foi 313 

considerado aprovado. Após a leitura de todo o regimento, o Sr. 314 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) voltou para os 315 

destaques feitos anteriormente e passou a palavra ao Sr. Rodrigo 316 

Inácio que havia feito destaque no Artigo 2º. O Sr. Rodrigo Inácio 317 

Corbusier Matheus (Região Sudeste) perguntou o que seria voto de 318 

qualidade, diferente do voto pessoal e questionou ainda quem 319 
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substituiria o coordenador-geral em sua ausência, e sugeriu que isto 320 

constasse no regimento. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral 321 

do CNPC) explicou que na verdade seria no caso de dar empate, e 322 

este voto seria o de desempate; Sugeriu então a seguinte redação: 323 

“Na ausência do Secretário-Geral do CNPC o Plenário será presidido pelo 324 

Coordenador-Geral do CNPC, e na sua ausência pelo assessor, ou por 325 

pessoa por ele indicado”. A Sra. Alice Viveiros de Castro (Segmento – 326 

Pesquisadores/Representante CNPC) colocou que no Artigo já estava 327 

claro que a presidência tinha que ser de alguém ligado ao Ministério 328 

da Cultura e ressaltou que a presença da Funarte estava garantida. O 329 

Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) observou ainda 330 

que não teria como discutir um setor, uma política, se não tiver 331 

regimento interno; Ressaltou que a idéia será aprovar o Regimento 332 

Interno naquele momento para que na próxima reunião a partir da 333 

eleição se conseguisse uma pauta mais efetiva, mais política e mais 334 

temática. A Sra. Maria de Fátima Pontes (Região Nordeste) 335 

complementando o que a Sr. Alice colocou, disse que para aqueles 336 

que fizeram parte do Colegiado, a partir das Câmaras, o que coube a 337 

eles havia sido a prática da organização funcional e para eles ficaria a 338 

responsabilidade de como se elegeria o próximo Colegiado. O Sr. 339 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) aproveitou a colocação 340 

da Sra. Maria de Fátima e sugeriu que pulassem o Artigo 3º e o 341 

Artigo 4º e seguissem para os outros que eram mais simples e mais 342 

técnicos, e depois retornariam a eles; Ressaltou a presença de mais 343 

dois membros do Colegiado que haviam acabado de chegar, o Sr. 344 

Ankomarcio Rodrigues (Região Centro-Oeste) e a Sra. Joelma 345 

Costa (Representante por Segmento - Artistas) e passou ao destaque 346 

feito anteriormente pelo Sr. Rossini no parágrafo único do Artigo 5º. 347 

O Sr. Rossini (Região Sudeste) questionou o porquê de ter sido feito 348 

daquela maneira; Colocou que a questão dos temas transversais 349 

eram agendas muito específicas dos segmentos, dos colegiados, o 350 

que ele considerou que ocupava pauta do Conselho e a seu ver, 351 



13 

 

perde-se tempo nas reuniões que poderiam estar sendo utilizadas 352 

para questões mais gerais, engessando o trabalho. O Sr. Marcelo 353 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) esclareceu que o regimento 354 

interno do Conselho só prevê grupos de trabalho e comissões 355 

temáticas no âmbito do Plenário do Conselho, portanto não poderia 356 

criar grupos de trabalho para os colegiados. A Sra. Alice Viveiros de 357 

Castro (Segmento – Pesquisadores/Representante CNPC) ressaltou 358 

que o que estaria confundindo o Artigo seria o termo “emergencial”. 359 

O Sr. Cláudio Andrés Barria Mancilla (Representante por 360 

Segmento – Circo Social) concordou e propôs então que fosse 361 

retirado “emergencial”.  A Sra. Alice Viveiros de Castro (Segmento 362 

– Pesquisadores/Representante CNPC) alertou que estariam 363 

confundindo, na possibilidade de uma situação emergencial não  364 

precisaria formar um grupo de trabalho de Circo, e que nada os 365 

impedia de fazer uma articulação virtualmente e mandar ao Ministro. 366 

O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) colocou em 367 

votação a proposta de retirada da palavra “emergenciais” do Artigo 368 

5º, e foi aprovado pelos conselheiros. O Sr. Cláudio Andrés Barria 369 

Mancilla (Representante por Segmento – Circo Social) retirou seu 370 

destaque feito anteriormente no Artigo 11. O Sr. Rodrigo Inácio 371 

Corbusier Matheus (Região Sudeste) também retirou o seu 372 

destaque feito no Artigo 12. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-373 

Geral do CNPC) informou que caso os conselheiros necessitassem de 374 

alguma declaração de que faziam parte do Colegiado, o Conselho o 375 

emitiria e lembrou ainda que a portaria de nomeação publicada no 376 

Diário Oficial assinada pelo ministro já era comprobatória. Após 377 

alguns esclarecimentos, os conselheiros aprovaram todo o Artigo 3º. 378 

Na continuidade, retornaram aos destaques do Artigo 4º. O destaque 379 

feito anteriormente pelo Sr. Rodrigo Inácio Corbusier Matheus 380 

(Região Sudeste) no caput deste artigo foi retirado; Sobre o Inciso II, 381 

o Sr. Rossini (Região Sudeste) colocou que considerava importante 382 

sair daquela reunião com um resultado, mesmo não concordando 383 
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com o formato, mas que terão outros colegiados que podem também 384 

não concordar, e aí cada colegiado se entenderia em como faria a 385 

distribuição de seus representantes. A Sra. Alice Viveiros de Castro 386 

(Segmento – Pesquisadores/Representante CNPC) ressaltou que 387 

como havia sido membro da comissão, apoiava a proposta de manter 388 

a representação. O Sr. Rodrigo Inácio Corbusier Matheus (Região 389 

Sudeste) perguntou o que seriam esses fóruns setoriais de cada 390 

macrorregião administrativa, porque segundo ele, não existiam na 391 

área do circo. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) 392 

colocou que, seguindo a ordem, uma organização e uma estrutura 393 

normativa, o Regimento do colegiado deveria respeitar o que está no 394 

Regimento do Conselho, portanto alterá-lo quanto à representação 395 

dos 15 não seria possível; Ressaltou ainda que isto visaria garantir 396 

uma equidade, mas que por óbvio, não existem no Brasil a mesma 397 

representação nas regiões. O Sr. Rodrigo Inácio Corbusier 398 

Matheus (Região Sudeste) observou que no caso do circo isso não 399 

funciona. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) 400 

respondeu ainda que não funciona para a música, nem pra dança e 401 

nem para vários, e ainda lembrou que quando se faz uma norma não 402 

se pode criar distinções. A Sra. Alice Viveiros de Castro (Segmento 403 

– Pesquisadores/Representante CNPC) ressaltou que a questão da 404 

regionalização vai se repetir na Lei Rouanet, vai se repetir em cada 405 

lugar, e ainda que uma coisa fosse você estimular regiões onde não 406 

há produção ou organização, outra coisa seria você esquecer que 407 

mais da metade da população brasileira vive no sudeste; Afirmou que 408 

se têm sempre órgãos que não representam a verdadeira composição 409 

da sociedade brasileira; Sugeriu que fosse incluído então um novo 410 

parágrafo forçando essa questão da representação contemplado as 411 

áreas artísticas de mediação. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-412 

Geral do CNPC) informou que seria um processo de eleição direto e 413 

que isso seria explicado no período da tarde; Adiantou que irão abrir 414 

um prazo para que ajam as inscrições para as vagas, quem se 415 
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candidatará para essas vagas serão representantes do circo de lona, 416 

representantes do circo itinerante, representantes dos mágicos e etc. 417 

O Sr. Rodrigo Inácio Corbusier Matheus (Região Sudeste) 418 

perguntou qual o número de pessoas previstas para ter no colégio 419 

eleitoral. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) 420 

exemplificou falando sobre o CONAMA - Conselho Nacional do Meio 421 

Ambiente, e que todos os conselhos do âmbito federal seguem o 422 

mesmo modelo, o qual eles abrem um período para cadastro somente 423 

de instituições, somente pessoa jurídica pode concorrer; Informou 424 

que foi feito uma consulta na Secretaria de Articulação Institucional 425 

da Presidência da República e que a própria Secretaria orientou o 426 

Conselho, mas para eles o modelo não funciona, portanto, tem que 427 

pensar em um modelo de entidade com pessoa física, que não existe, 428 

e precisam dar conta do processo eleitoral em um sistema de 429 

tentativa; Ressaltou novamente que não é o melhor modelo, mas é o 430 

único modelo possível. O Sr. Cláudio Andrés Barria Mancilla 431 

(Representante por Segmento – Circo Social) colocou sobre a 432 

chamada social e dos movimentos sociais do qual fazem parte, onde 433 

impõe uma estrutura representada por segmentos; Colocou que se 434 

abrir mão de tudo, seria menos pragmático. O Sr. Marcelo Veiga 435 

(Coordenador-Geral do CNPC) lembrou a todos que os colegiados são 436 

frutos de um decreto, e ainda, que bastaria uma assinatura em papel 437 

na próxima gestão que tudo seria perdido. A Sra. Alice Viveiros de 438 

Castro (Segmento – Pesquisadores/Representante CNPC) colocou 439 

que houve um momento em que a Cultura conseguiu criar um 440 

Conselho que naquele momento era bastante representativo, na 441 

época do conselho deliberativo do Instituto Nacional de Artes Cênicas 442 

que depois virou Fundação, enquanto era Instituto conseguia ter um 443 

conselho deliberativo, mas naquela época os sindicatos de uma 444 

maneira geral estavam muito bem organizados, e lembrou que os 445 

sindicatos representavam as categorias artísticas e inclusive os 446 

produtores também no caso de Circo; Ressaltou que era importante 447 
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que na hora do almoço se preocupassem com a formação da 448 

conferência da Funarte, que segundo ela, o grande segredo estaria 449 

ali, e colocou ainda que eles deveriam estar presentes na pré-450 

conferência e garantir a presença de algumas entidades nacionais, e 451 

ainda garantir uma maior mediação para o setor de circo. O Sr. 452 

Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) colocou que a fala da 453 

colega Alice era emblemática e que era importante que todos se 454 

manifestassem, inclusive para a próxima conferência; Propôs aprovar 455 

o modelo com ressalvas, que ficaria a cargo de um relator para que 456 

colocasse as mudanças depois, para que ficasse um documento mais 457 

próximo da realidade de cada um. O Sr. Marcelo Bones (Funarte) 458 

lembrou que deveriam ter consciência de que estavam discutindo 459 

duas coisas que caminhavam paralelamente, que é representação 460 

regional e segmentação de cada setor e o encontro delas geralmente 461 

é complexo e complicado; Colocou que estavam discutindo uma 462 

decisão que já havia sido tomada, e ainda que não tivesse dúvidas 463 

que a Funarte como co-responsável pela organização das pré-464 

conferências se colocava como aliado do colegiado no processo de 465 

debate dessa representação da construção da pré-conferência; E 466 

lembrou ainda a todos que tomassem cuidado com a decisão política 467 

que o assunto geraria. O Sr. Rodrigo Inácio Corbusier Matheus 468 

(Região Sudeste) disse que concordava com a Sra. Alice e que a 469 

determinação da forma de organização das pré-conferências era vital 470 

para essa discussão, até mesmo para terem margem para negociar. 471 

A Sra. Alice Viveiros de Castro (Segmento – 472 

Pesquisadores/Representante CNPC) sugeriu que colocasse 473 

especificado no regimento interno buscar contemplar as áreas, 474 

pesquisadores, artistas, circos de lonas grandes e pequenas e etc. 475 

Após intensa discussão, o Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do 476 

CNPC) garantiu de acordo com a proposta da Sra. Alice a participação 477 

do colegiado como membros natos da pré-conferência, a 478 

representatividade regional e a diversidade do segmento a partir 479 
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dessa composição; Sugeriu então aprovar o Artigo 4º, com mudança 480 

de redação no Parágrafo 4º, ficando a nova redação: “A 481 

representação da sociedade civil deverá contemplar os seguintes 482 

segmentos: de pesquisadores, de artistas, de representantes de circo 483 

de grande porte, de representantes de pequeno porte, de escolas, de 484 

circos sociais, de grupos e trupes”, e ao ser colocado para o plenário 485 

foi considerado aprovado. Na parte da tarde os conselheiros foram 486 

para a sala ao lado, onde acontecia simultaneamente a reunião do 487 

Colegiado Setorial de Música para a apresentação do Sr. Pedro 488 

Domingues (Consultor SPC) sobre as pré-conferências. O Sr. Pedro 489 

Domingues (Consultor SPC) iniciou sua apresentação sobre as pré-490 

conferências setoriais para os colegiados de Circo e de Música; 491 

Informou que era uma proposta de organização da participação dos 492 

setores na Conferência Nacional de Cultura, e disse que essa 493 

proposta já existia desde a 1ª Conferência Nacional de Cultura; 494 

Colocou que as Pré-Conferências Setoriais de Cultura têm caráter 495 

mobilizador, propositivo e eletivo e são instâncias regionais da II 496 

Conferência Nacional de Cultura, relacionadas às áreas técnico-497 

artísticas e de patrimônio cultural com assento no Conselho Nacional 498 

de Política Cultural; Relatou que os objetivos principais das Pré-499 

Conferências seriam: Promover o debate entre artistas, produtores, 500 

conselheiros, gestores, investidores e demais protagonistas da 501 

cultura, valorizando a diversidade das expressões e o pluralismo das 502 

opiniões; Fortalecer e facilitar a formação e o funcionamento de 503 

fóruns e redes de artistas, agentes, gestores, investidores e ativistas 504 

culturais; Debater e encaminhar propostas relativas ao temário da II 505 

CNC; Debater as diretrizes e ações específicas para cada segmento, 506 

de forma a contribuir com a formulação e avaliação dos respectivos 507 

Planos Nacionais Setoriais; Eleger os delegados setoriais das cinco 508 

macrorregiões brasileiras para a II CNC, representantes das áreas 509 

técnico-artísticas e de patrimônio cultural com assento no Plenário do 510 

CNPC; Instalar os colégios eleitorais regionais, responsáveis pela 511 
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eleição dos membros dos Colegiados Setoriais instalados no âmbito 512 

do CNPC, bem como pela elaboração de listas tríplices com indicação 513 

de nomes que comporão a representação setorial do Plenário do 514 

CNPC; e Eleger os membros dos Colegiados Setoriais constituídos no 515 

âmbito do CNPC para o exercício do mandato referente ao biênio 516 

2010/2011, nos termos do Regimento Interno do Conselho Nacional 517 

de Política Cultural. O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC) 518 

explicou que a organização das plenárias das Pré-conferências 519 

Setoriais de Cultura serão constituídas de delegações setoriais de 520 

todo país, respeitando o equilíbrio entre as unidades da federação, 521 

escolhidas em processos de mobilização setorial, inclusive através de 522 

fóruns setoriais locais, orientados e supervisionados pelo Ministério 523 

da Cultura; Informou que o Ministério criou um Comitê Executivo,  524 

composto pela Secretaria Executiva, Secretaria de Articulação 525 

Institucional e Secretaria de Políticas Culturais, para dar assessoria 526 

ao Comitê Nacional; Informou ainda que terão comissões temáticas, 527 

para cada um dos segmentos artísticos e culturais, compostas pelas 528 

instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, de acordo com sua 529 

especialização e missão institucional, ficando incumbidas de 530 

organizar, junto ao Comitê, os processos presenciais e virtuais que 531 

forem programados, na forma de regulamento; Ressaltou que cada 532 

comissão temática terá como responsabilidade a promoção, 533 

fiscalização e acompanhamento da mobilização dos setores, e deverá 534 

orientar a normatização do processo de escolha dos participantes 535 

para as pré-conferencias setoriais, contemplando os critérios gerais a 536 

seguir: Abrangência Territorial, Complexidade de Cada Setor, 537 

Incorporação dos Agentes Econômicos e Técnicos, Representatividade 538 

Diversificada e Reconhecimento das Instituições e Organizações 539 

Setoriais; Explicou que serão realizadas Pré-Conferências Setoriais de 540 

Cultura para as áreas técnico-artísticas e de patrimônio cultural 541 

constituídas em Colegiados Setoriais com assento no Plenário do 542 

CNPC; Colocou também que as Pré-conferências serão realizadas até 543 
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o dia 31 de janeiro de 2010 e serão organizadas pelo Ministério da 544 

Cultura com o apoio dos entes federados e entidades não 545 

governamentais. Na continuidade, o Sr. Pedro Domingues 546 

(Consultor SPC) informou que serão realizadas por área 547 

individualmente ou agrupando diversas áreas, e poderão contar com 548 

plenárias virtuais e/ou presenciais e ainda, que as áreas que eram 549 

16, agora são 19, quais sejam: Arte Digital, Artesanato, Arquitetura, 550 

Arquivos, Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Culturas Afro-Brasileiras, 551 

Culturas Indígenas, Culturas Populares, Dança, Design, Livro, Leitura 552 

e Literatura, Moda, Museus, Música, Patrimônio Imaterial, Patrimônio 553 

Material e Teatro. Informou que a composição das plenárias se dará 554 

por: Representantes do poder público, sendo 01 representante de 555 

cada uma das áreas técnico-artísticas e de patrimônio cultural, 556 

indicados pelo órgão estadual de cultura, entre funcionários e 557 

gestores municipais ou estaduais de cultura; Candidatos a delegados 558 

da sociedade civil, sendo 03 representantes de cada uma das áreas 559 

técnico-artísticas e de patrimônio cultural, através de critérios 560 

estabelecidos pelo órgão responsável pela realização; Delegados 561 

natos oriundos dos Colegiados Setoriais e da Plenária do Conselho 562 

conforme área de atuação; As plenárias das Pré-conferências 563 

Setoriais contarão ainda com convidados com direito a voz; e 564 

observadores sem direito a voz e voto, para cada uma das áreas 565 

artísticas e de patrimônio cultural, a ser definido em comum acordo 566 

entre o Comitê Executivo Setorial e o órgão responsável pela 567 

realização. Explicou que a participação nas Plenárias será da seguinte 568 

forma: Os candidatos a delegados da sociedade civil, tem direito a 569 

voz e voto, votam e são votados; Os representantes do poder público 570 

e os convidados têm direito a voz, mas não podem votar, nem serem 571 

votados; E os observadores sem direito a voz e voto, não podem 572 

opinar, votar ou serem votados. Informou que existem cinco eixos 573 

temáticos que se tem trabalhado, e que cada Pré-Conferência Setorial 574 

encaminhará uma estratégia por eixo temático para discussão na 575 
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plenária geral da II CNC; Relatou que as Pré-Conferências Setoriais 576 

de Cultura elegerão até 200 delegados setoriais que participarão da 577 

Plenária Nacional da II CNC, sendo assegurada a participação de até 578 

10 delegados por setor, sendo 02 por região; E ainda que a data 579 

limite para a composição das delegações e as estratégias 580 

selecionadas deverão ser informadas ao Comitê Executivo Nacional 581 

até o dia 04 de fevereiro de 2010. Após a apresentação, os 582 

conselheiros retornaram para sua sala e o Sr. Marcelo Veiga 583 

(Coordenador-Geral do CNPC) retomou as atividades; Acrescentou 584 

que o foco estaria bem mais claro naquele momento, e teriam que 585 

pensar no prazo da realização da pré-conferência, quando realizar e 586 

como realizar, além de definir qual o papel do Colegiado na 587 

organização, na participação, desde a escolha dos membros até a 588 

etapa final; Ressaltou que só teria até o dia 31 de janeiro de 2010 589 

para realização das pré-conferências e até o dia 04 de fevereiro para 590 

enviar as contribuições e os nomes dos delegados. O Sr. Marcelo 591 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) observou ainda que as pré-592 

conferências têm quatro funções, duas deliberativas, consulta e 593 

votação, e duas técnicas de conteúdo; Explicou que a função de 594 

conteúdo seria discutir o temário da conferência, avaliar o que foi 595 

discutido e analisar as propostas e diretrizes para o Plano Nacional de 596 

Circo. Na continuidade, questionaram se haveria possibilidade de se 597 

estudar uma maneira para que na pré-conferência pudessem levar 598 

mais pessoas, mais artistas. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-599 

Geral do CNPC) explicou que a pré-conferência é instância da 600 

conferência, portanto o regimento interno da conferência que 601 

disciplina a pré-conferência; Ressaltou que o regimento abre a 602 

participação de três membros por estado e por segmento, e que 603 

somados esses membros dariam 81 membros no total. O Sr. 604 

Marcelo Bones (Funarte) colocou que o debate seria fundamental e 605 

que para cada segmento seria um marco, e que vislumbrava inclusive 606 

uma proposta de num futuro próximo começar a fazer Conferência 607 
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Nacional de Teatro, Circo, de Dança, etc. O Sr. Marcelo Veiga 608 

(Coordenador-Geral do CNPC) informou que iria adiantar um 609 

problema que sempre aparecia que era a solicitação da mudança dos 610 

dias da pré-conferência; esclareceu que a data será decidida pela 611 

Funarte e não será modificada. A Sra. Alice Viveiros de Castro 612 

(Segmento – Pesquisadores/Representante CNPC) colocou que 613 

existem dificuldades em determinados estados para se eleger os 614 

representantes, exemplificou com o estado de São Paulo, onde a 615 

população é grande e existe mobilização, e propôs que fossem feitos 616 

nesses estados alguma coisa fortemente presencial; Ressaltou 617 

também da dificuldade dos estados onde não possuem nenhuma 618 

mobilização. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) 619 

informou que o maior entrave seria tirar nos estados os eleitos para 620 

as pré-conferências, para isso teria que ser feito um processo 621 

paralelo, o que seria totalmente inviável. O Sr. Marcos Teixeira 622 

(FUNARTE) ressaltou que no país existe a questão do pacto 623 

federativo, e que não se sabia ainda no país o significado da 624 

representação regional; Ressaltou que esse processo havia sido 625 

extremamente importante na época da ditadura, e se tornou 626 

incompleto a partir de outro molde de concepção; Lembrou que no 627 

momento estariam saindo desses entulhos da época da ditadura, e 628 

que hoje se tem o Senado como forma de representação com três 629 

senadores por estado, independente do número de pessoas de cada 630 

um; Ressaltou que mesmo assim hoje não se consegue ter a 631 

representação do interior, dos estados distantes, no debate político, 632 

mas isso não quer dizer que não seja importante a setorização. A 633 

Sra. Alice Viveiros de Castro (Segmento – 634 

Pesquisadores/Representante CNPC) informou que existe uma grande 635 

luta com a questão do CEP, que o circense não possui CEP, que 636 

circense não paga IPTU, então quando se precisa concorrer a um 637 

edital e este de baseia em região, não se sabe qual região colocar e 638 

nem de onde ele é; Ressaltou também que o problema da itinerância 639 
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é nacional e só seria resolvido nacionalmente. O Sr. Marcelo Veiga 640 

(Coordenador-Geral do CNPC) atentou para o horário e solicitou aos 641 

conselheiros que passassem para os encaminhamentos finais. Item 3 642 

- Informes, Deliberações e Encaminhamentos Gerais: O Sr. 643 

Marcos Teixeira (Funarte) propôs que o colegiado indicasse os três 644 

nomes por estado, baseado nos sete segmentos dentro do Circo. O 645 

Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) observou que os 646 

esclarecimentos e as dúvidas sobre as pré-conferências serão 647 

dirimidos através da portaria de convocação e que será colocado no 648 

site uma página explicando o passo-a-passo da pré-conferência; 649 

Observou que poderiam enviar uma lista para indicação, aproveitando 650 

a sugestão do Sr. Marcos, uma lista com até sete nomes por estado, 651 

sendo contempladas as sete áreas: artista; circo de grande porte; 652 

circo de pequeno porte; grupos e trupes; escolas; pesquisadores; e 653 

circo social; Colocou que são todos iguais por direito e que todos 654 

devem ser tratados iguais na medida de sua igualdade, e ainda que 655 

na medida da sua desigualdade que você tenha tratamento desigual, 656 

significa dizer que uma pessoa com deficiência vai ter um tratamento 657 

diferenciado apesar de ela ser igual a qualquer outro que não tenha 658 

deficiência. O Sr. Claudio Andrés Barria Mancilla (Representante 659 

por seguimento-Circo Social) propôs que fosse restringido o universo 660 

de elegíveis para um universo do colégio eleitoral, 80 ou 95, com um 661 

processo de definição a partir de uma lista sêxtupla por estado, que 662 

já triplicaria o universo dos que vão virar os 80. O Sr. Marcelo Veiga 663 

(Coordenador Geral do CNPC) explicou que entende as preocupações 664 

do colegiado, mas que não poderiam garantir a ampla participação e 665 

a questão do colégio eleitoral; Ressaltou que o ideal seria um 666 

processo democrático, nos estados escolhendo os representantes dos 667 

estados por região. A Sra. Joelma Costa (Representante por 668 

Segmento - Artistas) perguntou se dos sete nomes que indicariam 669 

por estado, se os conselheiros poderiam se indicar. O Sr. Marcelo 670 

Veiga (Coordenador Geral do CNPC) respondeu que o número dos 671 
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candidatos, a quantidade de delegados, foram definidos com muito 672 

esforço no comitê executivo para ampliar o número desses 673 

participantes das pré-conferências; Informou que o número de 674 

participante da pré-conferência era 110 originalmente, aumentamos 675 

para 200. O Sr. Geraldo Passo (Região Sul) colocou que sua maior 676 

preocupação era que aprovassem o regimento interno, pois o 677 

próximo que virá ao colegiado terá um trabalho maior, que é depois 678 

de fazer as políticas e ações. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador 679 

Geral do CNPC) respondeu que a maior preocupação seria de 680 

pavimentar o caminho da participação social na área da cultura, de 681 

garantir que esse caminho exista, que seria o seu sonho; Ressaltou 682 

que sair naquele momento do Colegiado já com indicações de 683 

políticas públicas, já com discussões de como fazer junto com a 684 

FUNARTE editais, seria o ideal e que todos teriam que ter muito claro 685 

qual o nosso papel hoje; Observou ainda que os conselheiros 686 

poderiam se candidatar na etapa nacional e pode ser candidato para 687 

o colegiado. O Sr. Claudio Andrés Barria Mancilla (Representante 688 

por seguimento-Circo Social) alertou para a importância dos 689 

conselheiros estarem presentes na etapa nacional, pelo menos na 690 

conferência. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) 691 

sugeriu que os conselheiros tentassem articular um documento com 692 

recomendações desse colegiado, retomando alguns pontos 693 

enfatizando o que vocês fizeram, eu acho que não precisa ser grande, 694 

mas um documento que remeta o que os conselheiros gostariam; 695 

Informou que na primeira reunião do próximo colegiado será 696 

entregue para todos os novos membros ou antigos, caso alguém se 697 

reeleja, todo o material que foi produzido pelas câmaras setoriais e 698 

todas as atas para enfatizar que eles vão ter que buscar essa 699 

orientação, e disse ainda, que seria muito bom que todo esse 700 

material viesse como uma apresentação do atual colegiado. A Sra. 701 

Alice Viveiros de Castro (Segmento – Pesquisadores/Representante 702 

CNPC) ressaltou que é importante a maneira de colocar as coisas 703 
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para as pessoas, como por exemplo, na questão de leis; Observou 704 

que sempre foi contra a questão de uma lei de circo porque 705 

considerava que o debate sobre os caminhos não estavam feitos 706 

ainda, e então, que se corria o risco de colocar uma lei, colocar uma 707 

energia em cima de uma lei que não dava conta de todas as 708 

adversidades, de todas as necessidades, porque era uma lei que 709 

queria pegar a formação e pegar a questão da ação do trabalho; 710 

Lembrou que teve uma época que se passou um bom tempo de 711 

discussão, tiveram propostas bastante interessantes que deveriam 712 

ser resgatadas para outros trabalhos; Colocou também que o 713 

mapeamento é necessário, porém muito complicado, pois exige 714 

dinheiro, aporte, uma equipe trabalhando muito, enfim; Observou 715 

também que sobre a questão dos editais não teriam conseguido 716 

avançar em várias coisas do programa, que teriam muitas coisas que 717 

ainda não haviam saído, mas que ele vinha andando e vinha se 718 

acertando. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador Geral do CNPC) 719 

ressaltou ainda que o estado como um todo ele foi desmontado, e 720 

agora estariam tentando dar uma nova visão. A Sra. Alice Viveiros 721 

de Castro (Segmento – Pesquisadores/Representante CNPC) sugeriu 722 

a todos que redigissem uma moção de pesar sobre a morte do Caio e 723 

a morte do Evandro, para as famílias, para intrépida trupe e para o 724 

afro reggae. O Sr. Marcelo Veiga (Coordenador Geral do CNPC) e os 725 

conselheiros aprovaram a moção, para ser apresentada na próxima 726 

reunião do Conselho; Agradeceu o empenho de todos, e disse que 727 

não teria palavras para agradecer o empenho e a dedicação de cada 728 

um dos conselheiros; Desejou em nome de todo o Conselho que essa 729 

luta não terminasse naquele colegiado, pois continuar na luta é a 730 

bandeira desse governo, é a bandeira de estado que já virou uma 731 

política de estado, e ele não quer que isso volte a ser uma política de 732 

governo. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Marcelo Veiga 733 

(Coordenador-Geral do CNPC) parabenizou o Colegiado pelo trabalho, 734 

agradeceu a colaboração de todos e deu por encerrada a reunião.  735 


