
7ª Reunião ORDINÁRIA DO Colegiado Setorial de Teatro do CNPC/MinC

1º dia – 25 de outubro de 2011

A 7ª Reunião do Colegiado Setorial de Teatro foi aberta às 10h do dia 25 de 
outubro em conjunto com o Colegiado de Circo para que Rafael Oliveira da 
Secretaria  de  Políticas  Culturais  do  MinC  apresentasse  as  metas  do  Plano 
Nacional de Cultura – PNC, pauta de ambas reuniões.

Ele iniciou sua apresentação pontuando a prioridade de que o SNC (Sistema 
Nacional de Cultura) seja aprovado no Congresso Federal e em paralelo seja 
feita a implantação do SNIIC (Sistema Nacional de Informações e Indicadores 
Culturais).

Ele apontou que alguns temas discutidos na II Conferência Nacional de Cultura 
não entraram no plano porque este já estavam tramitando no congresso na 
época  da  Conferencia  Nacional.  No  entanto,  há  uma  revisão  prevista  após 
quatro anos de aplicação do Plano Nacional de Cultura, ou seja, entre 2014 e 
2015.

Rafael trouxe ainda outras informações:

- O PNC tem que ter metas que os estados e municípios possam colaborar para 
seu cumprimento e os planos setoriais devem agora elaborar suas metas.

-  Assim  que  as  metas  forem  publicadas  será  composto  um  comitê  com 
membros  das  três  esferas  que  acompanharão  e  cobrarão  a  execução  das 
mesmas; será produzida uma plataforma online que poderá ser acompanhada 
por toda a população.

Houve  uma  pergunta  do  Flávio  do  Colegiado  de  Circo  sobre  como  os 
municípios podem se informar sobre a construção dos planos municipais e se 
integrarem ao Sistema Nacional. Uma das formas explicadas pelo Marcelo da 
Secretaria  de  Articulação  Institucional  é  através  do  email: 
acordosnc@cultura.gov.br ou do telefone: 61 2024-2332

Rafael retomou a palavra e disse que o Sistema Nacional de Informações e 
Indicadores Culturais está na fase de integração com as bases de dados no 
MinC (Salic, Siconv, etc). Após esta etapa, será desenvolvida uma interface para 
construção de indicadores e acompanhamento das metas do PNC.

Às 12h20 foi feito o intervalo para almoço, mas o Colegiado de Teatro optou 
por reunir-se para analisar a pauta proposta pelo MinC e planejar dois dias de 
trabalho. Leonardo Lessa (Sudeste) apontou a necessidade de fazermos desta, 
que poderia ser a última reunião do setorial de Teatro do ano, uma reunião 
política. A discussão das metas do PNC não deveriam ser o único ponto de 
pauta,  pois  seriam  efetivamente  debatidas  durante  a  oficina  que  o  MinC 
realizará nos dias 07 e 08 de novembro, para a qual o Colegiado deveria eleger 
dois  representantes,  além da titular  no CNPC,  Virgínia  Menezes (Nordeste), 
indicada  para  representação  no Grupo  3:  Educação  e  produção  de 
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conhecimento. Todos concordaram e foi feita a eleição de Márcio Silveira (Sul) 
para  o  Grupo  2:  Criação,  fruição,  difusão,  circulação  e  consumo  e  Paulo 
Ricardo (Norte - que se dispôs via internet) para o Grupo 5: Fortalecimento 
institucional, articulação federativa, participação social, tendo como suplentes 
Elcias Villar (Norte) e Henrique Fontes (Nordeste). Também foi acordado que, 
extra-oficialmente  Maria  Garcia  (Centro-Oeste)  representaria  o Colegiado no 
Grupo 6: Mecanismos de fomento e financiamento. Pactuamos que faríamos 
nossos comentários o mais objetivamente possível no segundo dia de reunião 
e daríamos continuidade à nossa pauta. Logo em seguida decidimos qual seria 
a melhor abordagem para iniciarmos o diálogo com o presidente da FUNARTE 
Antônio Grassi,  que confirmou sua presença na reunião no turno da tarde. 
Decidimos não abordar os pontos da carta com pedidos de esclarecimentos, 
enviada  em  1º  de  agosto  (vide  Anexo  I),  mas  sim  debater  os  princípios 
“macros” da política desta gestão da FUNARTE. Elegemos como estratégia para 
iniciar o debate, por sugestão de Virginia Menezes (Nordeste) de mencionar o I 
Encontro para Políticas Públicas das Artes, realizado pela FUNARTE no Rio de 
Janeiro  em novembro  e  que  não  contará  com a  viabilização pelo  MinC  da 
presença de nenhum representante dos Colegiados.

2º dia – 26 de outubro de 2011

Pautas:

Renovação do Colegiado e representação na plenária do CNPC;

Debate sobre as metas do PNC – Plano Nacional de Cultura;

ProCultura e Prêmio do Teatro Brasileiro.

 

Abrimos  os  trabalhos  abordando  o  primeiro  item  da  pauta  com  a 
Coordenadora-geral  do  CNPC,  Maria  Helena  Signorelli:  a  renovação  dos 
Colegiados, prevista para acontecer em abril de 2012. Leonardo Lessa (Região 
Sudeste),  Rosa  Rasuck  (Região  Sudeste)  e  Virginia  Lucia  (Região  Nordeste), 
apresentaram o consenso do Colegiado de Teatro de que os novos membros 
sejam eleitos  em pré-conferencias  setoriais  conforme  consta  no  regimento 
interno da II Conferência Nacional de Cultura. Virginia ressaltou a importância 
de se manter o diálogo e articulação do Colegiado Setorial e que isso só se 
daria através do processo mais democrático e representativo de renovação, tal 
qual foram as pré-conferências que nos elegeram.

Ao  final  de  uma  hora  de  debate  chegamos  a  três  diretrizes  para  esta 
renovação:

1 – A eleição do Colegiado Setorial de Teatro deve ser atrelada às conferencias 
nacionais de cultura na realização de suas pré-conferencias;



2 – A cada dois anos de mandato do Colegiado deve ser realizado um fórum 
avaliativo  do  mandato  atual,  onde  possa  ser  conduzido  o  processo  de 
renovação do Colegiado com a entrada de novos membros ou a recondução 
dos já existentes;

3 – Realização de um fórum já em 2012 para avaliação do mandato atual do 
Colegiado Setorial de Teatro e sua conseqüente renovação.

Em seguida, Deu-se início à discussão das metas do PNC e foi elaborado um pré-relato 

com as contribuições dos membros do Colegiado (vide anexo III). Esse documento deve ser encaminhado até  
o dia 27 de outubro para a Secretaria de Políticas Culturais e será apresentado na oficina de revisão das 
metas do PNC dias 7 e 8 de novembro.

Às 13h30 foi feito um intervalo para almoço. Iniciamos os trabalhos da tarde às 14:20h numa reunião 
interna, preparatória para o reencontro com Antônio Grassi e para o debate sobre o ProCultura/Prêmio 
Teatro Brasileiro. Nessa reunião, conduzida por Leonardo Lessa (Região Sudeste) foi relatado o encontro com 
o Deputado Pedro Eugênio, relator do projeto de lei em tramitação, e alguns representantes do teatro, 
dentre eles Guilherme Carvalho (Região Centro-Oeste) pelo Colegiado de Teatro. Inicialmente, os presentes 
explicaram ao Deputado do que se tratava do Prêmio que estava sendo confundido por ele como uma 
premiação por mérito. Este fato fez com que o Colegiado de Teatro votasse por unanimidade a proposta de 
alteração do nome do Prêmio para Prêmio de Fomento ao Teatro Brasileiro. Durante o debate, o Deputado 
disse que manteria o Prêmio no projeto, entretanto questionou de onde viriam os recursos para seu 
financiamento. Foi acordado também com o Deputado a possibilidade de participação de representantes do 
teatro num semináriosobre o ProCultura, realizado no dia 8 de novembro em Brasília. Numa articulação com 
o Movimento Nacional, foi sugerido que o Colegiado elegesse um membro para representá-lo nesse evento 
e, por consenso, Leonardo Lessa (Região Sudeste) foi escolhido, tendo como seu suplente Guilherme 
Carvalho (Região Centro-Oeste). Dando seqüência ao debate, Leonardo Lessa (Região Sudeste) apresentou ao 
Colegiado outros pontos do substitutivo para debate, como a possibilidade de integralização de 100% de 
renúncia fiscal com a inclusão de despesas operacionais, o aumento no valor de captação de recursos de 
10% para 20% e, em alguns casos, 25% e a regulamentação do Prêmio Teatro Brasileiro. O Colegiado definiu 
que o principal ponto de debate com Antônio Grassi, seria a questão orçamentária do Prêmio Teatro 
Brasileiro.

Antônio Grassi chegou à reunião às 15:20h e já foi apresentado ao ponto de debate: de onde deveriam vir os 
recursos para o Prêmio Teatro Brasileiro. Leonardo Lessa (Região Sudeste) disse que havia dúvidas sobre 
atrelá-lo ao Fundo Nacional de Cultura, uma vez que, pela nova lei ele não possa ser contingenciado, 
também está atrelado a 40% do orçamento do MinC.

Sobre a questão orçamentária do ProCultura como um todo, Antônio Grassi disse que há um “pé atrás” do 
Ministério da Fazenda e que a FUNARTE/MinC aguardavam notícias de uma reunião que o Deputado Pedro 
Eugênio teria com o Ministro Guido Mantega sobre o assunto. Entretanto, Grassi afirma que manter os 
recursos do Prêmio Teatro Brasileiro advindos do FNC pode ser a melhor estratégia, pois com sua 
equiparação à renúncia fiscal, prevista no projeto de lei, a tendência é que seus recursos tenham que ser 
maiores. E o fato dele não poder ser contingenciado é uma garantia importante. Outro dado é que o desenho 
do FNC na nova lei propõe 30% para estados e municípios e 40% para ações temáticas, onde o Prêmio do 
Teatro Brasileiro estaria incluído.

Grassi falou que em conversa com o Deputado Pedro Eugenio sugeriu a criação de um “pedágio” sobre o 
incentivo fiscal, em que o patrocinador que necessita de uma isenção fiscal de 80 mil reais (100%), investisse 
100 mil (120%), destinando 80 para o projeto incentivado e aplicando 20 mil (pedágio) no Fundo Nacional de 
Cultura. 


