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Aos dezenove dias do mês de junho de 2013, no Setor Comercial Sul, Quadra 09, 1 

Edifício Parque da Cidade, Corporate, Torre B, 12º andar, Auditório, Ministério da 2 

Cultura, Brasília, DF, teve início a 1ª Reunião do Colegiado Setorial de Culturas Afro-3 
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Brasileiras sob a coordenação do Senhor Lindivaldo Oliveira Leite Júnior. Presentes 4 

os senhores e senhoras: Secretário Geral do Conselho Nacional de Política Cultural, 5 

CNPC, Marcelo Pedroso; Alexandre Francisco Braga, Expressões Artístico-Culturais; 6 

Antônia Maria do Carmo Rangel, Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural; 7 

Arthur Leandro de Moraes Maroja, Expressões Artístico-Culturais; Cláudia Cristina 8 

Rezende Puentes, Expressões Artístico-Culturais; Edvaldo Pena da Silva, Povos 9 

Tradicionais de Terreiro; Elizabeth Leite Pantoja, Mestres; Elza Vieira da Rosa, 10 

Expressões Artístico-Culturais; Janete dos Santos Oliveira, Povos Tradicionais de 11 

Terreiro; José Pedro da Silva Neto, Expressões Artístico-Culturais; Lindivaldo 12 

Oliveira Leite Júnior, Fundação Cultural Palmares; Luiz Carlos Menezes Dantas, 13 

Mestres; Márcia Dória Pereira, Região Sudeste; Maria Neide Martins, Região 14 

Nordeste; Oneide Monteiro Rodrigues, Expressões Artístico-Culturais; Paulo César 15 

Pereira de Oliveira, Povos Tradicionais de Terreiro; Silvany Euclenio Silva, 16 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, SEPPIR; Valmir Ferreira 17 

Martins, Região Sul. Os integrantes do Colegiado Setorial de Culturas Populares 18 

fizeram parte da abertura da reunião com a presença dos senhores e senhoras: 19 

Aelson Ferreira da Hora, Mestre; Alzira Aviz do Rosário, Mestre; Decleoma Lobato 20 

Pereira, Mediadores Culturais; Gilberto Augusto da Silva, Mestre; Gilberto Rodrigues 21 

Carneiro, Fazedores; Graziela de Castro Saraiva, Região Sul; Guilherme Ramalho 22 

Manhães, Região Sudeste; Heidi Bublitz Schubert, Fazedores; José de Arimatéia de 23 

Vasconcelos Teixeira, Fazedores; Marcelo Simon Manzatti, Região Centro-Oeste; 24 

Márcia Helena Gonçalves Rollemberg, Secretaria da Cidadania e da Diversidade 25 

Cultural; Ruth Tastchwell Monteiro, Fazedores; Waldo Mafra Carneiro Monteiro, 26 

Mestre. Funcionários do Ministério da Cultura, senhores e senhoras: Kênia Batista, 27 

CNPC; Américo Córdula, Secretaria de Políticas Culturais; Rafael Oliveira, 28 

Secretaria de Políticas Culturais. Pauta: ITEM I – Abertura da Sessão – 29 

Apresentação dos Coordenadores e dos Membros do Colegiado; Apresentação da 30 

pauta do dia; Regimento Interno do Colegiado. Secretário Geral do CNPC, Marcelo 31 

Pedroso; Coordenador da Fundação Cultural Palmares, Lidivaldo Oliveira Leite 32 

Júnior e Alexandro Reis, Secretaria de Políticas Culturais. ITEM II – Manifestações 33 

Livre dos Membros do Colegiado. Intervalo. ITEM III – Relatório da Oficina Nacional 34 

de Elaboração de Políticas Públicas de Cultura Para os Povos Tradicionais de 35 

Terreiro. Análise do relatório e adequação e/ou inclusão das propostas da oficina ao 36 

Plano Setorial de Culturas Afro-Brasileiras. Secretário Geral do CNPC, Marcelo 37 
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Pedroso. Coordenador da Fundação Cultural Palmares, Lindivaldo Oliveira Leite 38 

Júnior. Almoço. ITEM IV – Planos Setoriais: Sugestão Metodológica para 39 

Elaboração. Secretária de Políticas Culturais. ITEM V – Construindo a Elaboração do 40 

Plano Setorial. Coordenador da Fundação Cultural Palmares, Lindivaldo Oliveira 41 

Leite Júnior. Com a participação dos membros do colegiado para a adequação da 42 

proposta de metodologia para o setorial. Intervalo. Coffee Break. ITEM VI – Debate 43 

sobre definição de estratégias para elaboração do Plano Setorial. Coordenador da 44 

Fundação Cultural Palmares, Lindivaldo Oliveira Leite Júnior com a participação dos 45 

membros do colegiado. Encerramento. O Senhor Marcelo Pedroso deu início a 46 

reunião cumprimentando a todos, informou que havia solicitado que o Colegiado 47 

Setorial de Culturas Afro-Brasileiras e Colegiado Setorial de Culturas Populares para 48 

fazer uma fala inicial em conjunto e em seguida os grupos se separariam para dar 49 

continuidade à reunião. Disse que era um grande prazer ter todos presentes, pediu 50 

desculpas em nome do ministério pela demora das reuniões acontecerem, justificou 51 

que era por conta do contrato com a empresa responsável pelas passagens aéreas, 52 

mas o problema já estava solucionado, que as reuniões estavam sendo retomadas e 53 

no dia 30 e 31 seria realizada a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política 54 

Cultural. Em seguida passou a palavra ao Senhor Gilberto, membro do Colegiado 55 

Setorial de Culturas Populares para fazer uma breve fala. O Senhor Gilberto 56 

Augusto da Silva disse não saber onde começa a divisão entre Cultura Popular e 57 

Cultura Afro, porque jongo era Cultura Popular e Cultura Afro era uma porção de 58 

coisas denominadas. Informou não saber o porquê dessa divisão, mas todos eram 59 

carentes de transformações. E que eram carentes que as transformações fossem 60 

significantes e imediatas. Solicitou que o ministério acolhesse esse processo com 61 

muito carinho e rapidez, porque já estavam nessa luta há muito tempo e o avanço 62 

era pequeno em relação à demanda que era gritante. E se a voz do povo era voz de 63 

Deus, que se ouvisse, então, a voz de Deus. Em seguida a palavra foi passada ao 64 

Senhor Arthur. O Senhor Arthur Leandro de Moraes Maroja cumprimentou a todos 65 

e que era um prazer ver todos presentes na reunião. Em seguida falou sobre a 66 

democratização que o país estava passando, mas que a seu ver esse processo 67 

dentro do Ministério da Cultura estaria muito lento. Falou sobre a não participação 68 

Dos poetas populares, teatro popular, ópera popular, os desfiles de escolas de 69 

samba não estariam nas escolas e nem no Colegiado de Livro, Leitura e Literatura. 70 

Ressaltou que havia uma gama da diversidade de manifestações e de culturas que 71 
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gostariam e teriam o direito de ter uma representação no Colegiado Nacional de 72 

Política Cultural. E que havia se visto bem isso na reunião do Conselho Nacional de 73 

Política Cultural, aonde as vozes, no caso, das minorias, fossem as minorias étnicos 74 

raciais, sociais como era o caso dos populares, só tinham dois representantes, 75 

enquanto as linguagens ditas eruditas, que poderia dizer linguagem de elite estariam 76 

cada uma com a sua representação. Em seguida disse que gostaria de aproveitar 77 

que alguns secretários do ministério estavam presentes na reunião e dizer que era 78 

preciso democratizar, também, a participação social da sociedade civil dentro das 79 

esferas de decisão. Agradeceu a presença de todos e pediu a benção a sua mãe e 80 

desejou um bom trabalho a todos. O Senhor Lindivaldo Oliveira Leite Júnior 81 

cumprimentou a todas e a todos, pediu a benção ao seu pai de santo, falou da 82 

satisfação da fundação estar compondo o grupo. Em seguida informou que o Senhor 83 

Hilton Cobra era o novo Presidente da Fundação Cultural Palmares e que estaria 84 

assumindo a Diretoria de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira. Disse 85 

entender o que o Senhor Gil do Jongo havia dito, claro que iriam ocorrer alguns 86 

choques de interesses, de metodologias, mas era dessa forma que se organizavam 87 

para construir política pública. Disse que a Palmares apostava no trabalho, estariam 88 

com disposição para contribuir, para trabalhar junto, no caso, para uma política para 89 

a Cultura Afro-Brasileira. Falou que a Palmares nos últimos um mês e meio teria 90 

andado pelo país, discutindo com pessoas e coletivo e o último problema teria sido o 91 

Edital do MinC para artistas e produtores negros, onde um só juiz estaria tentando 92 

desconstruir a ação afirmativa que o MinC estaria começando. Informou que neste 93 

momento de andança pelo país teriam encontrado muita gente com disposição para 94 

construir uma política pública para a Cultura Popular e para a Cultura Afro-Brasileira. 95 

E que por esse motivo a Palmares estaria na reunião, com a disposição de contribuir 96 

para construir uma política pública eficaz. Em seguida desejou um bom trabalho, 97 

disse que estavam cientes do papel da Palmares no momento, nesses vinte e cinco 98 

anos de trabalho, no papel de fomentar a construção da política da Cultura Negra na 99 

interface com a Cultura Popular. O Senhor Américo Córdula manifestou-se dizendo 100 

que era uma honra poder encontrar com todos, saudou a Secretária Márcia pela 101 

continuidade que a mesma estava dando aos trabalhos da secretaria. Saudou o 102 

Senhor Gil e o Senhor Arthur dizendo serem líderes importantes dos movimentos. 103 

Disse que gostaria de ressaltar a fala do Senhor Gil, porque todos faziam parte de 104 

todos os grupos. Falou que seria bom ter uma política que chegasse a todos sem a 105 
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necessidade de se articular dessa democracia plena, no sentido de que não se 106 

precise colocar dentro de caixinhas para se fazer representar. Falou sobre as 107 

mudanças que estavam ocorrendo, as ruas estavam tomadas, os interiores já 108 

estavam começando a se movimentar. Falou que o Congresso já estava sendo 109 

questionado e que logo todos seriam questionados também. Falou mais uma vez 110 

que era necessário fazer revisão nos modelos de colegiados, conselhos. Que era 111 

necessário refletir de que maneira o Plano Nacional de Cultura estaria sendo 112 

implementado, de que maneira seria a implantação do Plano Setorial de Cultura 113 

Popular, e o Plano Setorial de Povos de Terreiro que estava se iniciando. E que dos 114 

dez anos existentes, dois já haviam sido comidos e só restavam sete anos para se 115 

construir o Plano Nacional de Cultura. E que o foco dos colegiados teria que ser 116 

voltado para a criação dos planos, como prioridade, para garantir recursos e ações 117 

efetivas para atender as necessidades. Em seguida informou que o Sistema 118 

Nacional de Informações de Indicadores da Cultura, SNIIC, já estaria com o seu 119 

primeiro módulo pronto, o registro da cultura pronto. Ressaltou que num outro 120 

momento gostaria de conversar com todos para que alimentassem as informações 121 

para que com isso pudesse se construir, de fato, o Mapa da Diversidade Cultural, 122 

uma das ações da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural. Outra ação 123 

seria os Pontos de Cultura, o mapeamento de todos os equipamentos culturais que 124 

haviam sido pactuados, no dia anterior, com a ministra e com todo o Sistema MinC 125 

de que iriam disponibilizar esse instrumento, ressaltou que essa ferramenta, de 126 

forma colaborativa, iria construir o mapeamento. Em seguida se colocou a 127 

disposição, falou que o Senhor Evaristo é que estaria cuidando do Sistema Nacional 128 

de Cultura. Em seguida falou que nos próximos dois meses seriam realizados todos 129 

os colegiados e que o ministério tinha necessidade de que a articulação entre todos 130 

começasse já, por conta da III Conferência Nacional de Cultura. Informou que várias 131 

conferências já estariam acontecendo, que o regimento já estava nas ruas e que era 132 

necessário que as pessoas se apropriassem do que o ministério estava fazendo, 133 

para que não viesse para a conferência, apenas, com demandas ou demandas que 134 

já haviam sido colocadas e contempladas. Ressaltou que isso era fundamental para 135 

que houvesse uma boa qualificação da III Conferência. Finalizou desejando a todos 136 

um bom trabalho, com a proteção de todos. A Senhora Márcia Helena Gonçalves 137 

Rollemberg cumprimentou a todos e a todas, pediu desculpas por estar rouca. Em 138 

seguida falou que se estava vivendo um momento importante com a construção da 139 



6 
 

Política Nacional de Cultura. Disse concordar com o que o Senhor Gil havia dito, que 140 

as coisas deveriam ser feitas mais dinamicamente, com mais significado, buscando-141 

se ter mais efetividade na ponta. Que era importante estar se avançando numa 142 

política propositiva, qualificado os espaços que estavam sendo ocupados dando 143 

significados a cada participação, participação não só da sociedade civil e ao mesmo 144 

tempo como é que se poderia inovar nessa abordagem, para não acabar fazendo da 145 

mesma forma. Ressaltou que era difícil e era um processo de aprendizagem. Que na 146 

implantação da SCDC teria, na verdade, um universo muito rico e de segmentos que 147 

cada vez mais se aproximavam, segmentos que, muitas vezes, a política pública 148 

nem passou por perto, como as comunidades ribeirinhas, comunidades pesqueiras, 149 

extrativistas e área rural. Informou que havia ocorrido uma conferência livre com os 150 

Povos Ciganos. Ressaltou que havia uma discussão muito grande com relação ao 151 

ponto de equilíbrio entre o progresso e o direito das comunidades, a implementação 152 

da Convenção nº 69, a implementação da Convenção da Diversidade e ao mesmo 153 

tempo como é que se poderia avançar, se desenvolver e como garantir direitos há 154 

muito tempo alijados. Ressaltou que havia um débito com os indígenas, embora 155 

houvesse uma pauta positiva, mesmo com os Pontos de Cultura Indígena 156 

avançando, que o fórum só iria acontecer no final de julho por questões de 157 

passagem, mas que a situação era sensível e delicada. Falou sobre a estruturação 158 

do Programa Cultura Viva, falou da parceria com a SEPPIR, com a Secretaria de 159 

Direitos Humanos, sobre o Curso de Acessibilidade Cultural que havia ocorrido na 160 

UFRJ, primeiro curso de acessibilidade cultural na questão da pessoa com 161 

deficiência, que havia ocorrido audiência pública sobre a questão do teatro 162 

acessível, com espetáculo para as crianças. Ressaltou que o papel da secretaria era 163 

o de sensibilizar o Ministério da Cultura como um todo. Falou sobre as políticas que 164 

estariam conversando com a sociedade civil para atingir os segmentos. Que teria 165 

que se criar uma liga, uma política estruturada, com critérios comuns de que a 166 

sociedade era a mesma. Falou sobre a articulação das redes na ponta. Falou que 167 

existia alguns avanços como o Vale Cultura, o Programa Mais Cultura, que teria que 168 

haver uma discussão de como o Vale Cultura iria incluir os cineclubes, os Pontos de 169 

Cultura como fornecedores. Informou sobre o grupo de trabalho que estaria sendo 170 

criado na área da LGVT, que o Programa Cultura Viva havia crescido muito e já 171 

eram três mil e seiscentos e sessenta e três Pontos de Cultura previstos em plano 172 

de trabalho e mais três mil e oitenta e quatro conveniados, com um saldo de 173 
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conveniar mais seiscentos. Informou que havia sido feita uma Oficina de Elaboração 174 

de Políticas Públicas e que o relatório está sendo devolvido, mas a pauta teria sido 175 

repassada a Palmares, que havia feito também uma super-reunião com a SEC, com 176 

o IPHAN, com o Centro Internacional de Folclore e Cultura Popular. Que haviam 177 

estado no Ministério de Desenvolvimento Social, com o Ministério de 178 

Desenvolvimento Agrário, área rural, que os trabalhadores rurais teriam vindo até a 179 

ministra, que havia uma demanda com relação a isso e que era preciso efetividade, 180 

melhorar a representatividade, ressaltou que uma das suas falas no Conselho 181 

Nacional seria com relação á necessidade de que outros segmentos tivessem 182 

assento no conselho como acontecia em outros conselhos, como o da saúde, como 183 

o da assistência social. E que a seu ver havia, sim, uma necessidade de se 184 

repensar, de qualificar, de propor mudanças e ao mesmo tempo inovas as 185 

estratégias e de somar, de trabalhar as teias como a Teia da Diversidade, que iria 186 

acontecer em 2014. Informou que estaria sendo retomada a parceira com a 187 

FIOCRUZ, com a Rede Cultura de Saúde, com os bolsistas. Informou que estavam 188 

trabalhando muito e que esperava que nos dois dias de reunião pudessem avançar, 189 

fazendo propostas inovadoras, inclusive, na forma de atuação do próprio colegiado. 190 

E que a seu ver deveria ter um grupo que não fosse limitado, só com duas reuniões, 191 

que podiam ter momentos com grupos menores, momentos regionais e que deveria 192 

ser levado em conta de que essa construção era uma construção coletiva. Finalizou 193 

agradecendo. O Senhor Marcelo Pedroso agradeceu as palavras de todos na 194 

abertura e que iriam dar sequência a reunião, que a pauta de cada colegiado era 195 

específica e que a proposta era em algum momento da reunião fazer a discussão de 196 

atividades dos colegiados, não se restringindo, apenas, as duas reuniões ordinárias, 197 

mas que pudessem ter momentos virtuais, momentos em que o ministério pudesse 198 

participar, organizar, momentos em que houvesse encontros locais ou até mesmo 199 

nacionais, que pudesse ser reunido os colegiados para que pudessem ter uma pauta 200 

conjunta. Ressaltou que gostaria de ouvir os colegiados para já saírem da reunião já 201 

com o cronograma de atividades montado para facilitar a todos e também o 202 

ministério. Em seguida solicitou que o tempo da reunião fosse aproveitado ao 203 

máximo, informou que um dos itens da pauta era a proposta de minuta do regimento 204 

de funcionamento do colegiado, mas que não seria necessário fazer a aprovação do 205 

mesmo no momento. Informou que todos estariam cobertos pelo Regimento do 206 

Conselho Nacional de Políticas Culturais na medida em que o colegiado era uma 207 
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instância do conselho. Falou que os secretários presentes iriam tentar se dividir 208 

entre as duas reuniões que estavam manifestou acontecendo concomitantemente. 209 

Em seguida desejou a todos um bom trabalho. O Senhor Lindivaldo Oliveira Leite 210 

Júnior manifestou-se dando continuidade a reunião, informou que a pauta no 211 

momento era que houvesse manifestações livres para as pessoas se posicionarem e 212 

informarem o que estaria ocorrendo, se teria acontecido algum reunião nas suas 213 

bases, se as coisas teriam avançado e como estariam. Informou que teriam até as 214 

11h30 e depois o Senhor Pedro Domingues iria fazer a apresentação do Relatório da 215 

Oficina. O Senhor Paulo César Pereira de Oliveira informou que o setorial, no 216 

momento, gostaria de fazer uma reunião só com a sociedade civil para nivelar 217 

algumas informações conceituais dentro do colegiado, para depois se manifestarem 218 

como coletivo, até mesmo para na parte tarde terem melhor qualidade nos debates. 219 

O Senhor Marcelo Pedroso manifestou-se dizendo que não havia problema, mas 220 

solicitou que todos estivessem de volta as 11h30 para que o Senhor Pedro 221 

Domingues fizesse a apresentação do Relatório da Oficina. O Senhor Lindivaldo 222 

Oliveira Leite Júnior manifestou-se dando continuidade a reunião, perguntou se 223 

alguém gostaria de se manifestar antes da apresentação do Senhor Pedro. O 224 

Senhor Arthur Leandro de Moraes Maroja manifestou-se dizendo que não havia 225 

nenhum resultado a ser colocado com relação à reunião que tinham feito. E que no 226 

decorrer da discussão os conceitos iriam surgir. Também falou que ainda não tinha 227 

visto nenhuma convocação da Secretaria de Estado de Cultura do Estado do Pará e 228 

muito menos da Fundação Cultural do Município de Belém para a realização das 229 

conferências municipais e estadual. E que isso era um dado preocupante. Disse não 230 

saber como estavam às conferências nos outros estados e que se fosse possível 231 

que houvesse uma interferência do ministério no Estado do Pará ou, então, uma 232 

orientação de como a sociedade civil poderia fechar as conferências, isso, claro, 233 

com o comprometimento de orçamento para trazer os delegados para a nacional. 234 

Informou que os gestores no Estado do Pará estariam excluindo a participação da 235 

sociedade no diálogo nacional a partir da base, não fazendo conferência nos 236 

lugares. A Senhora Oneide Monteiro Rodrigues manifestou-se dizendo que a seu 237 

ver todos seriam excluídos e só iria vim um dos gestores para a nacional. O Senhor 238 

Paulo César Pereira de Oliveira disse que uma preocupação que tinha era a de 239 

que haviam participado da comissão que havia elaborado a Oficina do Maranhão e 240 

que o relatório que iria ser apresentado pelo Pedro, já lhes havia sido apresentado. 241 
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E que a expectativa era a de que a SCDC o que estaria sendo implementado como 242 

resultado da oficina, se havia projeção de etapas a serem cumpridas. E que seria 243 

isso que estariam aguardando ansiosamente na fala do Senhor Pedro. O Senhor 244 

Lidivaldo Oliveira Leite disse que o compromisso era cumprir a pauta e que além 245 

da fala do Pedro a proposta seria que se fizesse uma análise para ver se haveria 246 

inclusão a ser feita. E que, no caso, então, haveria uma intervenção na fala do 247 

Pedro.  O Senhor Paulo César Pereira de Oliveira disse que, na verdade, vinha 248 

sendo bastante crítico com relação a esse processo, porque já teriam se passado 249 

quase dois anos e não tinham visto ainda uma única proposta elencada da demanda 250 

do Maranhão sendo implementada pelo MinC. E não era interessante ser 251 

apresentado o relatório, porque todos já tinham conhecimento, já sabiam o que era, 252 

porque o teriam elaborado e, inclusive, já o haviam recebido por email. E que a 253 

preocupação era a de que só se teria duas reuniões para a elaboração do Plano 254 

Setorial, que era muito mais abrangente. Finalizou dizendo que a proposta de pauta 255 

é que os estavam preocupando. O Senhor Pedro Domingues manifestou-se 256 

pedindo licença ao Senhor Júnior para entrar na reunião. Informou que quando 257 

estava vindo para a mesa não pode deixar de ouvir as palavras de Pai Paulo com 258 

relação às conferências. Informou que estaria solicitando que alguém do CNPC, da 259 

SAI para dar maiores informações com relação ao assunto. Informou que havia 260 

chegado de Roraima e que o pessoal havia dito que a conferência estava muito em 261 

cima. E que a sua sugestão seria que os membros do colegiado conversasse com o 262 

Senhor Marcelo Pedroso para obterem informações sobre as conferências. Em 263 

seguida agradeceu as palavras de Pai Paulo porque estaria encabulado com a 264 

apresentação do resultado do relatório, que todos que estiveram presentes sabiam 265 

que a pauta teria sido conduzida diretamente pela Jô Brandão e que com a saída 266 

dela da equipe o ministério estaria ainda recompondo a estrutura e que só assim iria 267 

se sentir mais seguro para falar do assunto. Ressaltou que a diferença do Maranhão 268 

havia se tornado emblemática, com relação ao andamento dos trabalhos da 269 

secretaria. Que isso havia acontecido no começo da gestão da Secretária Márcia, a 270 

sua primeira atividade, e que havia sido uma experiência rica em termos de 271 

participação, desdobramentos de percepção do papel da secretaria, o que podia ser 272 

feito e o que não podia e com isso o débito foi se acumulando. Quanto ao retorno da 273 

oficina ainda estariam aguardando a sua publicação, isso quase dois anos depois. 274 

Informou que gráfica havia mandado a última versão, haviam sido feitas as 275 
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correções, havia chegado novamente no dia anterior e que estariam pensando em 276 

distribuí-lo impresso numa oficina que iria acontecer no final de julho, mas essa 277 

resposta seria dada no dia seguinte, antes do encerramento da reunião. E que 278 

estariam pensando em incluir esse material dentro dos debates da Convenção 69, 279 

por exemplo, e que estariam pensando em convidar os representantes da sociedade 280 

civil, que estiveram presente na Oficina do Maranhão, para realizarem a Oficina da 281 

69. E que durante esse tempo podia afirmar que a SCDC não teria materializado 282 

muita coisa do desdobramento dessa oficina em termos de ação direta da secretaria. 283 

Que havia ocorrido um desdobramento institucional, gerado pela oficina, o qual havia 284 

gerado uma relação mais intensa da secretaria com os outros órgãos que lidavam 285 

diretamente com essa pauta.  Informou que na ocasião havia a dimensão de dois 286 

programas exitosos dentro do MinC, o Brasil Plural e o Programa Cultura Viva, como 287 

sendo os dois trilhos para o desenvolvimento da atividade da secretaria.  Que no 288 

decorrer do tempo o que se viu foi à impossibilidade de lidar com dois programas 289 

separados, como se eles tivessem autonomia. E o processo de lá para cá, então, 290 

teria sido o processo de fusão dos dois programas. Então, hoje, afirmavam que o 291 

Programa Cultura Viva absorveu a Convenção da Diversidade como sendo elemento 292 

normativo do programa. E que então as negociações estariam no sentido de que 293 

todos os estados contemplassem essa diversidade, a partir da seleção dos Pontos 294 

de Cultura, a partir do compromisso, dentro do Programa Cultura Viva, de atender as 295 

demandas dessa diversidade. E que, então, o Relatório da Oficina de São Luis era 296 

um documento obrigatório das relações com os estados, seriam demandas co-297 

pactuadas com os estados e municípios que estariam aderindo às redes.  E que em 298 

relação a FUNARTE, a Palmares, a SEPPIR o documento havia sido encaminhado 299 

como subsídio para elaboração das demandas destas instituições em relação a esse 300 

universo. Ressaltou que todos sabiam do esforço do MinC em relação aos últimos 301 

editais que haviam sido lançados e que onde o documento havia subsidiado os 302 

editais lançados pela Palmares, pela FUNARTE e pelos outros órgãos que estiveram 303 

focados na produção afro-brasileira. Informou que estavam aguardando o retorno do 304 

jurídico com relação ao lançamento do Edital de Pontões do Programa Cultura Viva, 305 

que teria como recorte particular à diferenciação da função do Pontão. Que estariam 306 

trabalhando no conceito do Pontão como articulador de rede, em que ele iria 307 

apresentar propostas de trabalho focados ou no território, ou foco temático, como o 308 

listado, ou foco que chamavam de identitário. Entendendo que para cada um dos 309 
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segmentos da diversidade era preciso uma entidade, uma instituição que fosse 310 

articuladora do movimento dentro do Programa Cultura Viva. E que o ministério 311 

entendia que uma entidade dessa natureza poderia, em parceria com o Ministério da 312 

Cultura, criar uma ação de captação para a ampliação das atividades. Ressaltou que 313 

nos itens que a oficina havia colocado como prioridade alguns encaminhamentos 314 

estariam sendo feitos dentro da política geral e não da política específica. E informou 315 

que na reunião do dia seguinte esperavam entrar no debate com os dois colegiados 316 

sobre a Lei dos Mestres. Ressaltou que, por exemplo, a posição do MinC com 317 

relação à Lei dos Mestres, a tradução do conhecimento dos Mestres, seria que os 318 

Mestres tivessem a garantia de receber uma bolsa equivalente a bolsa de doutorado 319 

do CNPQ. Que dentro das metas havia sido colocada como meta a preservação da 320 

memória, a criação de marco legal e instrumento jurídico e que não havia sido 321 

encaminhado nenhuma iniciativa específica focada nos Povos de Terreiro. E que 322 

esse procedimento, mesmo que lento, estaria sendo tratado na Diretoria de Direitos 323 

Intelectuais, que na última reunião havia proposto a criação de um grupo de trabalho 324 

específico, considerando que a equipe não abarcava as questões específicas, que 325 

seriam as necessidades do desenvolvimento desses setores.  Finalizou que em 326 

linhas gerais era isso que tinha a colocar e que abriria para perguntas, até mesmo 327 

para se orientar. O Senhor Paulo César Pereira de Oliveira manifestou-se 328 

sugerindo, com consenso de todo o colegiado, que no documento saísse como 329 

Povos Tradicionais de Matriz Africana. Porque usar terreiro era reducionismo, nos 330 

reduz apenas a um aspecto daquilo que realmente eram. O Senhor Pedro 331 

Domingues ressaltou que o que estava sendo colocado pelo Pai Paulo era delicado, 332 

porque o registro histórico do fato era o de que ele havia sido publicado e divulgado 333 

diante todos os presentes na oficina com esse título, Oficina de Elaboração de 334 

Políticas Públicas de Cultura para Povos Tradicionais de Terreiro. Que o título havia 335 

sido pactuado, inclusive, com a comissão organizadora do evento, que tinha como 336 

representantes da sociedade civil umas vinte e cinco pessoas e que esse assunto 337 

era discutido desde a II Conferência. Ressaltou que estaria a uma semana da 338 

publicação do documento que já estaria pronto. O Senhor Pedro e o Senhor Paulo 339 

fizeram algumas considerações ainda sobre o assunto. A Senhora Janete dos 340 

Santos Oliveira disse que a observação que tinha a fazer seria a de que em cima 341 

da fala do Senhor Pedro teria o relatório, análise do relatório e adequação. E que, a 342 

seu ver, quando se falava em análise e adequação já estaria sendo contemplada a 343 
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solicitação de Pai Paulo. O Senhor Pedro Domingues manifestou-se dizendo que 344 

contemplava sim. Ressaltou que com relação à elaboração do Plano Setorial não se 345 

dava em duas reuniões, era impossível. Informou também que o documento havia 346 

sido encaminhado para a SEPPIR para que fosse colocado no Plano Nacional que 347 

estava sendo elaborado e também para subsidiar o Plano Setorial. A Senhora 348 

Janete dos Santos Oliveira sugeriu que fosse colocado dentro das propostas na 349 

elaboração do plano o termo Povos Tradicionais de Matriz Africana.  E que a partir 350 

deste momento não havia necessidade de alteração no documento original, porque 351 

ele era uma conquista e que subsidiaria o que viria a partir de agora. O Senhor 352 

Pedro Domingues disse concordar com a colocação da senhora Janete e ressaltou 353 

que ele era o único pensamento possível. O Senhor Lindivaldo Oliveira Leite 354 

Júnior manifestou-se dizendo que duas coisas haviam sido colocadas. Uma era a 355 

de que havia uma necessidade de estar olhando o documento, era consenso no 356 

colegiado, porque ele era, de fato, uma contribuição para o plano. Sugeriu que essa 357 

questão fosse discutida na parte da tarde da reunião. E que, então, estava entendido 358 

que o documento era um subsídio, que não iria haver mudança no título do 359 

documento, mas gostaria de sugerir que na abertura do documento, que no texto da 360 

introdução do documento houve uma referência com relação a essa mudança. O 361 

Senhor Pedro Domingues manifestou-se dizendo que não iria se comprometer com 362 

isso, não poderia se comprometer em tirar o documento da gráfica mais uma vez.  O 363 

Senhor Lindivaldo Oliveira Leite Júnior disse que esse era um encaminhamento e 364 

que o Senhor Pedro iria ver essa possibilidade, mas não estaria se comprometendo 365 

com isso. O Senhor Pedro Domingues informou que estava prevista a 366 

apresentação da questão da Lei dos Mestres. E que iria haver uma negociação para 367 

ver se a apresentação iria ser feita em conjunto com os dois colegiados, por isso 368 

seria necessário ajustar a pauta, ressaltou que essa era uma temática importante. A 369 

outra coisa que gostaria de falar seria com relação à conferência. Informou que não 370 

teria sido aprovado as pré-conferências setoriais, que na conferência anterior havia 371 

fornecido subsídios para a nacional. E que a provocação do ministério seria a de 372 

fazer conferências livres, como tinha sido a do Encontro Brasil Cigano, e dali sair um 373 

documento específico. Ressaltou que o Movimento Indígena estaria solicitando que 374 

fosse feita uma Conferência Livre Indígena. Ressaltou que as conferências livres 375 

eram possíveis de acontecer. O Senhor Arthur Leandro de Moraes Maroja 376 

manifestou-se dizendo que gostaria de saber como seria possível a sociedade civil 377 
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puxar uma conferência municipal ou estadual, qual era a burocracia e qual seria o 378 

comprometimento que iriam ter sobre a questão do deslocamento dos delegados? 379 

Ressaltou que o Estado do Pará e o Município de Belém haviam assinado com o 380 

ministério o protocolo de adesão ao SNC e não entendia o porquê estaria sendo 381 

embargado o processo de diálogo da sociedade civil com os produtores culturais? O 382 

Senhor Pedro Domingues informou que o Estado do Pará estaria solicitando, 383 

negociando o cancelamento do convênio dos Pontos de Cultura com a SCDC. Disse 384 

não saber o que havia, realmente, sido solicitado porque não havia visto o 385 

documento que eles haviam dito que enviaram. O Senhor Lindivaldo Oliveira Leite 386 

Júnior sugeriu que fosse solicitado ao Senhor Marcelo que desse informações de 387 

como estaria o andamento das conferências, para subsidiar a ação da sociedade. 388 

Em seguida informou que estaria sendo pautado o aniversário de vinte e cinco anos 389 

da Palmares numa série de discussões de subsídios para contribuir com o debate 390 

que estava sendo feito na reunião. E também incluir as discussões que estavam 391 

sendo feitas nos estados e municípios. E que a proposta seria a de utilizar as 392 

discussões que seriam feitas no aniversário da Palmares como subsídio para a 393 

construção do Plano. Em seguida deu a reunião por encerrada e desejou um bom 394 

almoço e solicitou que todos estivessem de volta as 14h30. ALMOÇO. O Senhor 395 

Américo Córdula manifestou-se dando início a reunião, informou que a ideia era 396 

falar sobre o Plano Setorial que o colegiado iria construir. Que o ministério havia 397 

construído, conjuntamente, a partir dos vários seminários e das duas Conferências 398 

Nacionais de Cultura o Plano Nacional de Cultura. Que o Livro das Metas era para o 399 

ministério o norteador tanto do Plano Nacional de Cultura, quanto do Sistema 400 

Nacional de Cultura. Que o Plano era construído por Planos Territoriais, que seriam 401 

os Planos Estaduais e Municipais e os Planos Setoriais. Como o colegiado estava 402 

iniciando essa construção a ideia seria apresentar, sugerir uma metodologia. 403 

Informou à plenária que o Senhor Rafael, Coordenador-Geral do Plano Nacional de 404 

Cultura, a Senhora Priscila, assessora e a Senhora Emi, parceira do Instituto Via 405 

Pública, que também havia colaborado dentro desse processo. Em seguida explicou 406 

o que era o Plano Setorial, para O que servia e como havia surgido. E que, então, a 407 

partir da II Conferência Nacional de Cultura o Movimento das Culturas Populares e 408 

das Culturas Indígenas haviam solicitado um colegiado, uma câmara setorial para 409 

esses segmentos. A partir dessa representatividade no Conselho Nacional de 410 

Cultura começaram a surgir novas demandas e os colegiados passaram a ser 411 
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componentes do Conselho Nacional de Política Cultural. E que, então, havia um 412 

conselheiro e esse colegiado de vinte pessoas, seria justamente para auxiliar o 413 

conselheiro, visto que um conselheiro não daria conta de entender toda uma 414 

situação existente dentro do país. Ressaltou que esse era o objetivo do colegiado, 415 

auxiliar o conselheiro. Em seguida falou que os colegiados falam entre si,mas que as 416 

especificidades e as necessidades dos Povos de Terreiros, no caso, então, como 417 

proposta do ministério, teria que ter a cultura que teria dentro dos Povos de Terreiro 418 

e que o plano teria que contemplar essa especificidade. Informou que paralelo a 419 

isso, estariam trabalhando no Plano Nacional de Cultura que teria que ser fechado 420 

até final de 2014, para que pudesse ser refletido na reavaliação das Metas do Plano 421 

Nacional de Cultura. Ressaltou que era um trabalho que precisaria muito da 422 

colaboração de todos e que os encontros não poderiam ficar restritos aos encontros 423 

em Brasília durante o ano. Em seguida sugeriu como encaminhamento que quando 424 

fossem realizadas conferências, seminários, encontros que a SCDC viesse a 425 

realizar, a SEPPIR, que se pudesse ter a oportunidade de discutir sobre o Plano. 426 

Ressaltou que era fundamental. Sugeriu que trabalhassem em rede. Em seguida 427 

falou que o Senhor Rafael era o responsável pela parte técnica e que, no caso, do 428 

Colegiado de Cultura Afro, devido à especificidade, a oralidade, seria necessário a 429 

construção de uma ferramenta para dialogar com o estado. Ressaltou que tudo que 430 

fosse pensado com relação à elaboração do plano teria que ser compartilhado para 431 

que todos ciência do que estavam fazendo e também do que o ministério estaria 432 

fazendo. E que estariam no processo na condição de articulação e de 433 

sistematização que iriam propor. O que fosse possível do lado do ministério ser feito 434 

iria ser feito, mas que esperava que do lado da sociedade também tivesse o 435 

compromisso do comprometimento em fazer o que fosse possível. E que esperava 436 

que todos entendessem que havia limitações. Em seguida disse que a sua fala era 437 

para demonstrar que estavam à disposição, que o Rafael iria fazer uma 438 

apresentação pormenorizada, que seria a primeira que estariam fazendo para o 439 

pessoal que nunca tivera plano. Finalizou agradecendo e passou a palavra ao 440 

Senhor Rafael. O Senhor Rafael Pereira Oliveira cumprimentou a todos.  Informou 441 

que a sua fala seria sobre orientações gerais, uma proposição metodológica de 442 

como se elaborar um plano, tarefa do colegiado, que teria que fazer a construção do 443 

seu Plano Setorial. Ressaltou que após a sua fala o colegiado iria ter um tempo de 444 

debate, junto com a Palmares, para a construção da elaboração do Plano Setorial. 445 
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Iniciou a sua apresentação, falou sobre o Plano Nacional de Cultura, sobre o 446 

Capítulo II – Da Diversidade, onde a ação 2.1 falava sobre a formulação e 447 

implementação dos Planos Setoriais Nacionais de linguagens artísticas e 448 

expressões culturais, com a inclusão de objetivos, metas e sistemas de 449 

acompanhamento, avaliação e controle social. Ressaltou que o Plano Setorial era 450 

um comando, uma ação do Plano Nacional de Cultura e que seria a Meta nº 46 do 451 

Plano Nacional de Cultura. Sugeriu que na hora em que fossem elaborar o Plano, 452 

missão primordial do presente colegiado, prestassem atenção à Meta nº 47 e caso 453 

fosse necessário pedissem orientação a SCDC, que poderia fornecer subsídios 454 

sobre a Política para a Infância e Juventude, considerada necessária dentro do 455 

Plano Nacional de Cultura, portanto, dentro dos Planos Setoriais de cada setor. Em 456 

seguida explicou o que era um Plano Setorial e que, no caso, partiam de três 457 

premissas na construção de um Plano Setorial. A primeira seria basear-se no 458 

processo de consulta e participação da sociedade. A segunda era de que o processo 459 

de planejamento era técnico é político. Mas, que não se poderia jamais dar total foco 460 

a uma dimensão em detrimento da outra. A terceira era a importância de que o 461 

Plano Setorial deveria estar alinhado aos princípios e objetivos do Plano Nacional de 462 

Cultura. Ressaltou que, na verdade, iria se desdobrar os grandes objetivos do Plano 463 

Nacional de Cultura em objetivos específicos do setor. Que era dentro do colegiado 464 

que nascia o Plano Setorial de Cultura Afro. Em seguida falou que a proposta 465 

metodológica do ministério abordava três pontos, importantes para a reflexão do 466 

colegiado, quando fossem pensar a estratégia metodológica. Primeiro seria a 467 

questão das instâncias de validação; Segundo as etapas que deviam ser decorridas 468 

para a elaboração de um Plano Setorial; Terceiro, quais seriam os elementos 469 

essenciais que deveria conter o Plano Setorial. Em seguida explicou cada um dos 470 

pontos e o que era necessário para cada um dos pontos. O Senhor Américo 471 

Córdula manifestou-se informando que o ministério havia dispensado o pessoal 472 

administrativo por conta do jogo e que o Senhor Marcelo Pedroso iria apresentar 473 

uma proposta com relação ao fato. O Senhor Marcelo Pedroso disse que senão 474 

houve manifestação contrária a proposta seria a de interromper para o jogo e após o 475 

término do jogo reiniciariam a reunião e cumpririam à agenda. Em não havendo 476 

manifestação contrária a proposta foi aceita. O Senhor Rafael Pereira Oliveira 477 

dando continuidade ressaltou que o objetivo do colegiado nos dois dias de reunião 478 

seria a estratégia de elaboração do plano e não a elaboração do plano. Por isso 479 
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estaria sugerindo que fossem pensadas as instâncias. Instância de consultas e 480 

debates, a consulta técnica e por último as instâncias de coordenação e validação, 481 

essas já estariam pensadas. Em seguida falou que o diagnóstico seria um elemento 482 

essencial para a construção de um plano. Informou que o ministério estaria 483 

fornecendo uma ferramenta bastante útil para contribuição no processo de análise 484 

situacional dos setores, que seria o SNIIC, Sistema Nacional de Informações de 485 

Indicadores da Cultura. Informou que em seguida o Senhor Evaristo iria fazer uma 486 

apresentação do SNIIC. E que, então, em linhas gerais se elaborava um diagnóstico, 487 

após a construção das etapas do diagnóstico, essa construção passaria por um 488 

diálogo e escuta da sociedade, em seguida a análise do grupo técnico sobre as 489 

escutas para a consolidação das informações e em seguida a devolução do 490 

resultado da consolidação à sociedade. Em seguida iria haver uma redação 491 

preliminar do plano, que seria a redação que iria organizar todas as informações 492 

coletadas e analisadas nas fases anteriores. Em seguida informou que esse 493 

momento seria um momento importante para a consulta pública, inclusive, usando a 494 

ferramenta do SNIIC. E após essa consulta o grupo técnico iria compilar as 495 

sugestões e produzir outra versão, que passaria no colegiado setorial, aonde se 496 

chegaria a uma versão final que seria encaminhada para o plenário do conselho 497 

para a aprovação. E feito isso seria dado início ao trabalho de monitorar e garantir, 498 

avaliar, cobrar e perceber se o plano estaria sendo cumprido, o que estaria sendo 499 

chamado de Sistema de Monitoramento da Avaliação. Ressaltou que essa seria a 500 

missão do próximo colegiado. Em seguida falou que os elementos essenciais que 501 

deveriam estar presentes no Plano Nacional de Cultura seriam: Os seus princípios, 502 

os objetivos e as metas. Ressaltou que a meta dava concretude, quantificava e 503 

definia. E que para quantificar seria necessário a elaboração de ações. Em seguida 504 

informou que o conjunto de ferramentas disponibilizadas pelo ministério para o 505 

processo estariam sendo chamadas de Plataforma de Governança Colaborativa. Em 506 

seguida fez mais alguns comentários, se colocou a disposição para quais 507 

esclarecimentos e passou a palavra ao Senhor Evaristo. O Senhor Evaristo 508 

cumprimentou a todos, fez a apresentação do SNIIC, Sistema Nacional de 509 

Informações de Indicadores Culturais, ressaltou que o tempo era curto, mas seria 510 

possível agendar outro momento, em algum outro evento para maiores 511 

esclarecimentos. Informou que o sistema já estava operacional, funcionando em 512 

modo teste e que estariam convidando as pessoas a fazerem sugestões. Informou 513 
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que o endereço eletrônico do SNIIC seria SNIC.cultura.gov.br e ressaltou que 514 

qualquer um poderia fazer o seu cadastramento. Informou que o ministério não iria 515 

colocar nenhuma informação que fosse da sociedade. E que o ministério deveria 516 

agir, apenas, no caso muito esporádico de quando não houvesse condições 517 

técnicas, locais para fazer isso. Em seguida explicou como o SNIIC funcionava, citou 518 

exemplos e tirou as dúvidas apresentadas pelo colegiado. Em seguida se colocou à 519 

disposição. Em seguida foi feito um intervalo para o jogo. O Senhor Lidivaldo 520 

Oliveira Leite Júnior após o jogo deu continuidade a reunião. Ressaltou que a 521 

discussão que teria que ser feita seria com relação às considerações de 522 

planejamento sobre o sistema metodológico do trabalho da comissão.  O Senhor 523 

Marcelo Manzati manifestou-se dizendo que havia uma pauta com dois pontos, 524 

tramitação da Lei do Mestre e da Lei Griô é a realização do Encontro de Culturas 525 

Populares e Tradicionais em outubro, em São Paulo e que o Colegiado de Culturas 526 

Populares gostaria de discutir em conjunto com o Colegiado de Culturas Afro.  O 527 

Senhor Lidivaldo Oliveira Leite Júnior continuando abriu a palavra ao colegiado 528 

para a discussão sobre a apresentação feita das propostas metodológicas de 529 

trabalho. Em seguida algumas exposições foram feitas com relação à troca ou não 530 

do nome do setorial, se seria ou não Setorial de Cultura Afro-Brasileira. O Senhor 531 

Paulo César Pereira de Oliveira manifestou-se dizendo que não seria a mudança 532 

do nome e, sim, a criação de outras cadeiras para os vários segmentos que 533 

compunham a matriz africana. O Senhor Lidivaldo Oliveira Leite Júnior informou 534 

que a Fundação Palmares estaria trabalhando a questão da importância da ampla 535 

participação na construção que estariam chamando de construção de uma Política 536 

Nacional para a Cultura Afro-Brasileira e que seria assim que a Palmares estaria 537 

entendendo o processo. E que haviam observado que não existia uma Política 538 

Nacional para a Cultura Afro–brasileira. Vários colegiados fizeram suas 539 

considerações, sugestões, tiraram suas dúvidas sobre o assunto e fizeram propostas 540 

com relação ao tema. Falaram sobre os editais que haviam sido cortados por um 541 

juiz. Foi sugerido que se pensasse em colocar no plano a questão ambiental. Em 542 

seguida falou que, então, no caso, seria feito um diagnóstico das culturas que teriam 543 

sido aplicadas para a Cultura Afro-brasileira ao longo dos últimos anos. Ressaltou 544 

que não se poderia perder de vista o debate conceitual, que teriam que ficar 545 

aquecidos para a saída de documentos. Depois fazer um diagnóstico para as 546 

políticas para o setor, com subsídio do ministério com relação ao que já tinha de 547 
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informação. Que caberia também fazer um levantamento do que já havia saído em 548 

outros fóruns, quem teria informações sobre as outras conferências. E que, então, a 549 

primeira parte a ser feita seria o levantamento do diagnóstico e de todas as 550 

informações que se tinha. Disse que gostaria de sugerir que além do MinC poder 551 

trazer de contribuição em outros setoriais para a Cultura Afro-brasileira, na reunião 552 

do dia seguinte, e também a possibilidade de uma comissão ou de pessoas olharem 553 

o que havia para a Cultura Afro em outras secretarias e todo o Sistema MinC, 554 

inclusive, com a atualização do site, como dito pela Senhora Márcia. Ressaltou que 555 

para o diagnóstico teria uma proposta que seria a de se ter uma comissão, com 556 

agentes do ministério e pessoas da sociedade para a construção de um material 557 

para se fazer o diagnóstico. E que esse seria um assunto para a próxima reunião. O 558 

Senhor Marcelo Pedroso sugeriu que fosse feita uma consulta a Secretaria da 559 

Presidência para se obter informações que teriam compartimento. Ressaltou que o 560 

ministério iria se responsabilizar em buscar essas informações. Informou que a 561 

Silvany já estaria se comprometendo a levantar as informações que teriam na 562 

SEPPIR. E o Senhor Lindivaldo traria as informações da Palmares. O Senhor 563 

Lidivaldo Oliveira Leite Júnior manifestou-se dizendo que teria que haver um 564 

momento para se juntar todas as informações, e que isso teria que ocorrer antes da 565 

reunião geral. O Senhor Marcelo Pedroso disse achar interessante que se 566 

trabalhasse em grupos temáticos, para se avançar. A Senhora Cláudia Cristina 567 

Rezende Puentes manifestou-se dizendo que se comprometia em levantar o 568 

material que tratava sobre o social dentro do país, o que tinha sido discutido, 569 

levantado, pesquisas feitas em academias, que também abordavam as questões da 570 

saúde, da infância. O Senhor José Pedro da Silva Neto disse que teria uma série 571 

de informações a fornecer também sobre as Culturas Negras, disse concordar em 572 

que deveria haver uma debate sobre as Culturas Afro, não era a favor que se 573 

mudasse o nome, mas que era favorável ao debate sobre Cultura Afro –brasileira ou 574 

Cultura Negra. O Senhor Lidivaldo Oliveira Leite Júnior ressaltou que um grupo 575 

seria o responsável pelo diagnóstico e outro, na sua avaliação, com duas ou três 576 

pessoas precisariam pensar de como iriam conseguir aquecer o debate conceitual. E 577 

que, a seu ver, nesse sentido, já haviam duas tarefas fortes para o colegiado. O 578 

Senhor Luiz Carlos Menezes Dantas sugeriu que fosse olhada também a questão 579 

da comunicação, informações, a articulação nos estados e que o ministério poderia 580 

dar um suporte para executar as ações, porque estaria se falando de um colegiado 581 
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nacional que precisaria se articular. E que a seu ver o colegiado setorial teria que ter 582 

mais visibilidade e que teria que se pensar em como fazer isso. O Senhor 583 

Alexandre Francisco Braga sugeriu que o MinC enviasse uma comunicação aos 584 

estados informando sobre o colegiado, para que ficasse clara a existência do 585 

colegiado. O Senhor Valmir Ferreira Martins solicitou que fossem feitas propostas 586 

políticas concretas para serem utilizadas como defesa nas bases. A Senhora 587 

Antônia Maria do Carmo Rangel informou que a SCDC estaria trabalhando com a 588 

ideia de tecer os conceitos de forma mais ampla para os estados. E criar comitês de 589 

gestão compartilhada, inclusive, com a sociedade civil em cada estado. Que na 590 

seleção dos editais eram obrigatória a presença da sociedade civil. O Senhor 591 

Lidivaldo Oliveira Leite Júnior informou que devido ao horário para o 592 

encerramento da reunião seria necessário que fossem feitos os encaminhamentos. 593 

Já havia sido definido que seria necessário fazer um diagnóstico das políticas até o 594 

momento colocadas, algumas pessoas já haviam ficado responsável por isso. A 595 

segunda questão seria a questão conceitual e teriam que ver uma maneira de 596 

aquecer o debate, para garantir na documentação que o conceito fosse colocado. A 597 

terceira coisa seria com relação a como seria feita a comunicação, que a seu ver 598 

deveria existir um grupo para preparar uma proposta de comunicação para o 599 

setorial. O quarto ponto seria a articulação do colegiado com a sociedade e com as 600 

regionais do MinC. Ressaltou que na reunião do dia seguinte teria que ser dada a 601 

informação de como o colegiado iria trabalhar para a execução dos três pontos 602 

colocados. O Senhor José Pedro da Silva Neto sugeriu que o colegiado 603 

convidasse pessoas para falar sobre os pontos propostos para o colegiado. O 604 

Senhor Marcelo Pedroso ressaltou que a reunião do dia seguinte iria passar pelos 605 

grupos para discussão de temas específicos, mas também passaria pelo tema do 606 

cronograma de trabalho. Que o trabalho de planejamento não seria esgotado na 607 

reunião do dia seguinte e que seria interessante que houvesse uma discussão para 608 

se entender a complexidade do trabalho, olhar até para benefício do colegiado em 609 

que outro momento poderia ser feito um encontro presencial e em que momentos 610 

poderia ser elaborada uma agenda virtual, que todos, talvez, não pudessem, mas 611 

que deveria ser visto como o grupo poderia ser representado numa agenda virtual, 612 

para que se conseguisse avançar na proposta de elaboração e ter uma data para a 613 

conclusão do trabalho. Disse concordar com a proposta de convidar pessoas para o 614 

debate. E que a seu ver haveria um acúmulo muito grande de discussão. E que 615 
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gostaria de trazer para o CNPC o tema da comunicação. Sugeriu que algumas 616 

questões relacionadas à comunicação fosse da alçada do CNPC e que com relação 617 

ao site iria resolver o problema da atualização e da manutenção das informações do 618 

site. E que a possibilidade de comunicação iria depender muito do suporte que iria 619 

se poder dar em termos de comunicação. E que teriam várias soluções que 620 

poderiam ser trabalhadas. E que se fosse formado um grupo para discutir a questão 621 

da comunicação gostaria de participar, porque iria depender muito da sua 622 

capacidade de oferecer suporte e gostaria de ouvir as sugestões para ver se poderia 623 

reafirmar se o ministério teria ou não como atender. E solicitou que não fosse 624 

esquecida a solicitação do Colegiado de Culturas Populares com relação aos pontos 625 

colocados por eles que deveriam ser discutido em conjunto com o Colegiado de 626 

Cultura Afro. Sugeriu que fosse tirado um tempo na reunião do dia seguinte para 627 

isso, que iria sugerir que isso fosse feito no início da reunião do dia seguinte, às 628 

9h30. O Senhor José Pedro da Silva Neto sugeriu que fosse colocado na pauta 629 

como seria a articulação do colegiado para a III Conferência Nacional. O Senhor 630 

Lidivaldo Oliveira Leite Júnior sugeriu que na reunião do dia seguinte fosse feita a 631 

revisão da pauta, porque gostaria de fazer algumas colocações sobre a Palmares e 632 

solicitou que na reunião do dia seguinte algum membro da sociedade civil fizesse 633 

parte da mesa.  O Senhor Marcelo Pedroso informou que já havia acertado a 634 

apresentação dos PLs para a reunião do dia seguinte, as 9h30. E que haveria um 635 

intervalo no almoço, para falarem sobre a comunicação, que iriam juntar os 636 

colegiados, fazer um registro do grupo para soltar uma nota e trabalhar 637 

regionalmente a nota e divulgar a reunião do colegiado e que como lhe havia sido 638 

solicitado iria ver se conseguiria dados sobre a relatoria do Deputado Milhomem. Em 639 

não havendo mais nada a ser esclarecido à reunião foi encerrada.  640 

 641 

 642 


