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ATA da 3ª Reunião  
GRUPO DE TRABALHO PARA FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE 

CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS 
 

Data: 24/05/2012 (10h às 18h) 

Local: Sala de Reuniões do 3º Andar, Secretaria de Articulação 

Institucional, Edifício Sede, Ministério da Cultura – Brasília-DF 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2012, na Sala de Reuniões 

do 3º Andar, na Secretaria de Articulação Institucional, no Ministério 

da Cultura, teve início a 3ª reunião do Grupo de Trabalho para 

Formação do Colegiado de Culturas Afro-brasileiras, aberta pela Sra. 

Maria Helena Signorelli (Coordenadora-Geral do CNPC), na presença 

de Juliana Ehlert (Apoio Técnico-Administrativo do CNPC), Lucia 

Helena Martins (Representante da Fundação Cultural Palmares) e dos 

membros do Grupo de Trabalho: Martvs das Chagas (Representante 

da Fundação Cultural Palmares), Josilene Brandão (Representante da 

Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural), Antônio José 

Amaral Ferreira (Representante de Culturas Afro-brasileiras no CNPC), 

Francisco das Chagas Silva (Representante da Sociedade Civil) e Paulo 

César Pereira de Oliveira (Representante da Sociedade Civil), 

destinada a apreciar a seguinte pauta: discussão sobre os segmentos 

dos representantes da sociedade civil no Colegiado de Culturas Afro-

brasileiras. O GT decidiu, por unanimidade, alterar a proposta dos 

segmentos que havia sido estabelecida anteriormente. Foram 

apresentadas e discutidas propostas de modificação nos segmentos 

previamente estabelecidos. Após os membros do GT apresentarem 

suas propostas, foram feitos ajustes até que se chegou a consenso, 

ficando a proposta do Grupo fechada da seguinte forma: segmentos 



da sociedade civil para compor o colegiado: povos tradicionais de 

terreiro (dois assentos); comunidades quilombolas (dois assentos); 

mestres (dois assentos); expressões artístico-culturais (sete 

assentos); patrimônio imaterial (um assento); e pesquisadores de 

cultura afro-brasileira (um assento). Após a definição dos segmentos, 

o Grupo passou à discussão sobre a Comissão Eleitoral para o 

processo eleitoral do Colegiado de Culturas Afro-brasileiras. O GT 

sugeriu como indicação para participar da Comissão, na qualidade de 

representantes da sociedade civil, os Srs. Antônio José Amaral Ferreira 

e Francisco das Chagas Silva; como representante da área afim, foi 

indicado o Sr. Martvs das Chagas; completa a Comissão um 

representante da Secretaria de Articulação Institucional, a ser indicado 

posteriormente. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 

reunião. 
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