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MINISTÉRIO DA CULTURA 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTURAL – CNPC 

ATA 

 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

COLEGIADO SETORIAL DE MÚSICA, DO 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

CULTURAL, REALIZADA NOS DIAS 02 E 

03 DE JUNHO DE 2011. 

 

 

Aos dois dias do mês de junho de dois mil e onze, às dez horas nesta cidade 1 

de Brasília, Estado do Distrito Federal, nas dependências do Ministério da 2 

Cultura, no Edifício Parque Cidade - SCS Quadra 09 Lote C Torre B, 12º 3 

Andar, situado nesta capital, sob a presidência do Sr. João Roberto Peixe, 4 

Secretário-Geral do CNPC, na presença dos (as) conselheiros (as): Sr. Du 5 

Oliveira (Região Centro-Oeste), Sr. Elielton Alves Amador (Área 6 

Associativa), Sr. Francisco João Moreirão de Magalhães (área Produtiva), 7 

Sr. Ivan Ferraro (Região Nordeste), Sr. Jeferson Bernardo Sauer 8 

Engengelmann (Região Sul), Sr. Makely Soares Gomes (área Artístico 9 

Criativa), Sra. Malva Ramos Malvar (Área Artístico - Criativo), Sr. Manoel 10 

José de Souza Neto (Área Associativa), Sr. Talles Pereira Lopes (Região 11 

Sudeste) e do Sr. Wertemberg Nunes Pereira (Região Norte): Teve início a 12 

6ª Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Música, destinada a apreciar 13 

a seguinte pauta: Pauta do dia 02/06/11: Item I – Abertura da Sessão; Item 14 

II – Fala da Fundação Nacional das Artes; Item III – Fala do representante do 15 
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Colegiado no Plenário do CNPC sobre os trabalhos e encaminhamentos; 16 

Item IV -  Abertura da palavra aos membros do Colegiado para debate; Item 17 

V – Apresentação Funarte: Planos e Programas de Trabalho; e Item VI - 18 

Abertura da palavra aos membros do Colegiado para debate. No período da 19 

manhã, os conselheiros optaram por assistirem ao debate que estava 20 

acontecendo na Comissão de Educação e Cultura, na Câmara dos Deputados, 21 

no Plenário 11, sobre o APL e sobre a Lei do Direito Autoral pela Frente 22 

Parlamentar Mista de Cultura. No período da tarde, a Sra. Maria Helena 23 

Signorelli abriu a reunião. Apresentou-se aos membros do Colegiado e 24 

relatou brevemente sobre a reestruturação do Ministério. Informou que a 25 

partir daquele momento o foco principal era a consolidação e a implantação 26 

do Sistema Nacional de Cultura. Ressaltou que a Secretaria passou a ter 27 

quatro coordenações gerais que também tiveram ampliadas as suas 28 

funções; passou para Coordenação-Geral de Política Cultural para 29 

coordenação-geral dos instrumentos de deliberação e pactuação de cultura. 30 

Explicou que a coordenação teve suas funções ampliadas, mas que a equipe 31 

do CNPC permanecia a mesma. Ressaltou que as atribuições do Conselho 32 

permaneciam as mesmas, e que o CNPC passava a integrar a Secretaria de 33 

Articulação Institucional – SAI – tendo como novo secretário-geral do CNPC 34 

o também secretário da SAI Sr. João Roberto Peixe. Fez a apresentou a pauta 35 

do dia e do dia seguinte.  Reiterou que em todos os colegiados deram espaço 36 

para apresentarem a construção do Plano Nacional de Cultura, sendo que a 37 

Secretaria de Política Cultural apresentaria no dia seguinte e, em seguida, 38 

abririam para o debate. Informou que, como foi acordado anteriormente, 39 

alguns membros do Colegiado teriam ido à Audiência Pública na Câmara 40 

dos Deputados sobre a Lei do Direito Autoral, que constava na pauta dos 41 

trabalhos e a comissão enviada faria os informes sobre a Audiência Pública. 42 

O Sr. João Moreirão considerou que a Câmara dos Deputados havia 43 

convidado pessoas muito desqualificadas para o debate, pessoas 44 

despreparadas e que falaram diversas inverdades.  A Sra. Maria Helena 45 

Signorelli deixou aberto àqueles que quisessem fazer o uso da palavra para 46 

dar algum informe. A Sra. Eulicia Esteves cumprimentou a todos e se 47 
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apresentou aos membros do Colegiado. Informou que já esteve presente em 48 

algumas reuniões do Colegiado da Música desde 2008 e que já estava 49 

habituada. Observou que a gestão do Ex-Presidente Lula tinha grande 50 

mérito por ter criado todo aquele sistema. Frisou que o trabalho deles era 51 

dar continuidade a todo o trabalho criado e fortalecendo aquele espaço de 52 

discussão, consolidando a participação da sociedade na construção das 53 

políticas. Ressaltou que estavam com uma pauta muito aberta e informou 54 

que estava lendo o plano pela primeira vez, e lembrou que o foco principal 55 

nas últimas reuniões do ano anterior era o documento final do Plano 56 

Setorial da Música a outra questão era da implementação do PNC. 57 

Questionou a Sra. Maria Helena sobre o fortalecimento dos fundos setoriais 58 

e o andamento do Procultura, pois vinham trabalhando naquilo, não apenas 59 

na construção dos planos setoriais, mas também das políticas que queriam 60 

que fossem implantadas por meio dos fundos. Frisou que eram discussões 61 

importantes e que não tinham muitas das respostas que todos queriam 62 

ouvir. Ressaltou que queria ouvir o que os membros do colegiado tinham a 63 

colocar, que estava aberta para responder as questões colocadas por eles. O 64 

Sr. João Moreirão lembrou que quando fecharam a chapa perceberam que 65 

havia algumas vagas de entidades que teriam ficado de fora, e o Ministério 66 

tinha três vagas, que eles pediram que chamasse o pessoal, que seria ABPD, 67 

uma entidade dos editores e outra dos produtores. Reiterou que o 68 

Ministério deveria cumprir esse acordo de convidar esse pessoal para 69 

ocuparem as três vagas e que estava naquela expectativa, pois dava mais 70 

legitimidade para o Conselho. O Sr. Thalles Siqueira informou que havia 71 

gente na cidade que não havia chegado ainda. A Sra. Eulicia Esteves disse 72 

que estava muito à vontade, pois já conhecia várias pessoas de longa data e 73 

lembrou que vinha fazendo um esforço muito grande em tentar pactuar 74 

consensos. Reiterou que era a partir das discussões e das diferenças que 75 

iam construindo uma política cada vez mais ampla e tentando atender os 76 

vários segmentos e do campo complexo. Solicitou a colaboração de todos 77 

nesse sentido, não deixar de divergir, e sim chegar a pontos de convergência 78 

quando puderem, e que a grande força do Colegiado da Música e do 79 
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movimento, e citou a Rede Música Brasil, era que a força estava na 80 

diferença, justamente de conseguirem juntar varias pessoas de segmentos 81 

diferentes para que todos discutissem no mais alto nível do debate para 82 

chegarem a pontos e pediu que continuassem naquele sentido. A Sra. Maria 83 

Helena Signorelli consultou ao Colegiado se continuavam e modificavam a 84 

ordem da pauta. O Colegiado decidiu por conta da ausência do Sr. Du 85 

Oliveira, passar ao próximo item de pauta. O Sr. Ivan Ferraro informou que 86 

não tiveram informação nenhuma sobre essa reunião até a semana passada 87 

e que a FUNARTE estava isenta de qualquer coisa sobre isso, pois não tinha 88 

envolvimento real desde a mudança de Governo. Reiterou que a única 89 

informação que receberam foi o convite da reunião em cima da hora, sem 90 

solicitarem que propusessem pauta e a reunião aconteceu porque tiveram 91 

que cumprir pauta. Ressaltou que se sentia revoltado por estar ali sem 92 

motivo, e que teriam que ter ao menos alguém da FUNARTE, alguém da 93 

CEMU, e que mereciam mais respeito enquanto membros do Colegiado, que 94 

foi quem montou o CNPC, e era uma grande falta de respeito com o 95 

Colegiado. A Sra. Eulicia Esteves informou que a sua presença era porque 96 

ela era Coordenadora de Música Popular e era suplente do Sr. Cacá 97 

Machado, mas ele tinha saído, e o Sr. Téo Lima, que seria o futuro diretor 98 

não foi nomeado ainda, então ela era a responsável constituída naquele 99 

momento e que era importante que ficasse registrado. O Sr. Wertemberg 100 

Nunes Pereira reiterou que deveriam esperar chegar os outros 101 

Conselheiros, e havia ido para a reunião sabendo que não tinham pauta, mas 102 

que deveriam tentar retomar os trabalhos, sendo que o próprio sistema do 103 

Governo ainda estava em formação. Ressaltou que via que o Governo ainda 104 

não sabia se determinadas situações continuariam e ainda estavam naquela 105 

expectativa em todo o país, mas que havia ficado animado com a forma que 106 

as mudanças tinham sido pontuadas e que tinham que observar o porquê 107 

daquelas mudanças, mas que sabia que iria chegar sem uma pauta definida 108 

e que seria um recomeço, de certa forma. O Sr. Thalles Siqueira disse que a 109 

presença dos outros Conselheiros na audiência pública na Câmara dos 110 

Deputados ajudaria o Colegiado a saber o que estava acontecendo em 111 
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relação a questão da Lei dos Direitos Autorais. Frisou que receber um 112 

convite, sem pauta específica, após um período de inatividade e sem abrir a 113 

possibilidade de incluir pautas, passava a impressão de que estariam ali 114 

recebendo informações. Refutou a colocação de que o setor se desarticulou 115 

e teria perdido a articulação durante o ano. Informou que a Rede Música 116 

Brasil já teve três reuniões naquele ano, e era um grupo composto por 16 117 

entidades brasileiras e que já foi recebida pelo presidente da FUNARTE e 118 

que já tinha tido dois encontros com o Téo Lima, presidente do CEMU. 119 

Questionou em que medida o espaço estava conseguindo fazer articulação 120 

com o Estado. Apresentou documentos e discussões que estavam pautadas 121 

no Congresso Nacional e queria entender qual o papel do CNPC nesse novo 122 

momento, qual papel da FUNARTE dentro do Colegiado. Frisou que as 123 

principais críticas, que o Ministério teve, a princípio foram justamente 124 

algumas ligadas ao fechamento dos canais de discussão com a Sociedade 125 

Civil. Ressaltou que não se sentia em condições de tirar nenhum 126 

encaminhamento e que precisavam refletir em cima desses pontos. A Sra. 127 

Maria Helena Signorelli frisou que entendia e também como 128 

coordenadora ficava preocupada de terem poucos representantes da 129 

Sociedade Civil e do poder público. Reiterou que a reunião estava mesmo 130 

prejudicada por conta da transição da área e que o ponto sobre a Rede 131 

Música Brasil deveria sim ser um ponto de reflexão. Esclareceu que aquela 132 

primeira pauta dependia de cada órgão do Ministério com o Colegiado e que 133 

dentro da proposta do fortalecimento da gestão foi criado um grupo interno 134 

e percebeu a necessidade de uma maior integração entre os próprios órgãos 135 

do Ministério da Cultura, uma articulação interna e externa. Ressaltou que 136 

tinham a FUNARTE com o papel da elaboração e de implementação de 137 

políticas nas áreas das artes, mas a Secretaria de Políticas Culturais também 138 

tinha um papel conjunto e de interlocução também e que na nova 139 

restruturação a Secretaria de Políticas Culturais não interferia mais, então a 140 

FUNARTE é que tinha que pegar o plano que estava pronto e colocar em 141 

ação e que no calendário já tiveram duas reuniões e mais uma 142 

extraordinária de três dias. A Sra. Eulicia Esteves ressaltou que sobre a 143 
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rede e o Colegiado, que concordava que a Rede estava mais na frente 144 

pautada e que o Colegiado era o canal reconhecido institucionalmente que 145 

tinha o respaldo legal e que nesse sentido ele acabava sendo um pouco mais 146 

engessado mesmo. Reiterou que como poder público eles dariam uma 147 

injeção de impulso e que a FUNARTE pretendia ser cada vez mais 148 

protagonista naquele processo e que para implementar em conjunto com a 149 

sociedade, para a área da música, o Diretor tinha um papel fundamental, e 150 

que se encontravam fragilizados por estarem ainda sem diretor nomeado. O 151 

Sr. João Moreirão disse que o problema era não ter pauta, e que entendia o 152 

período de transição, mas tinham um problema estrutural do Fundo e que o 153 

Colegiado era órgão oficial consultivo da área da música, mas o órgão 154 

central era a Rede Música Brasil e quem deveria estar presente com o 155 

presidente da FUNARTE eram eles, então precisavam resolver a dualidade 156 

da Rede Música Brasil e o Colegiado, para juntar o real e o formal. Ressaltou 157 

que se sentiu envergonhado por ter recebido o convite sem pauta e estavam 158 

a postos para sugerir uma pauta e o Ministério deveria convocar com 159 

antecedência, propor pauta e com antecedência para proporem temas e 160 

mudanças. O Sr. Ivan Ferraro esclareceu que a Rede Música Brasil foi 161 

debatida bastante durante o ano passado e que podiam sim continuar 162 

discutindo, mas lembrou que a Rede Música Brasil era independente do 163 

Ministério da Cultura. Salientou que era uma falta de respeito do Ministério 164 

da Cultura, do Conselho Nacional de Política Cultural, da FUNARTE, e, por 165 

fim, deles mesmos que também eram responsáveis por não terem 166 

provocado mais e ido mais a fundo durante os primeiros seis meses do ano. 167 

Em sua opinião o Ministério estava abandonando a área da música, eles não 168 

recebiam mais nenhum tipo de comunicado, nenhum tipo de provocação e, 169 

a culpa também era dos membros do colegiado. O Sr. Wertemberg Nunes 170 

Pereira explicou que o plano era uma salada de reivindicações, no qual 171 

constavam alguns pontos inconstitucionais, e tinham que avaliar tudo 172 

aquilo para depois traduzir em planos de políticas públicas. Reiterou que a 173 

Rede Música Brasil era um espaço da sociedade e que o Colegiado tinha 174 

duas cadeiras na Rede. Questionou qual a força que tinham dentro da rede, 175 
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já que não conseguiam executar nada dentro da rede, e tinham que 176 

organizar qual era a função da Rede e do Colegiado. A Sra. Maria Helena 177 

Signorelli informou que estava prevista a presença do presidente da 178 

FUNARTE, em todos os colegiados do qual a FUNARTE fazia parte, mas 179 

devido a compromissos com a ministra não pode acontecer da forma 180 

prevista. Informou também que as próximas reuniões estavam marcadas 181 

para os meses de agosto e setembro. Esclareceu que o Colegiado tinha 182 

pauta, e tinham muitas pautas, muitos assuntos a tratar, como o Plano 183 

Nacional de Cultura, entre outros. Reiterou que a proposta da nova gestão 184 

do Ministério da Cultura como também de suas secretarias era do 185 

fortalecimento da FUNARTE como órgão de implementação e elaboração. O 186 

Sr. Bernardo Macondo frisou que havia um mal estar pelo informe feito 187 

pela mesa de que teriam o canal de diálogo reduzido, tendo apenas a 188 

FUNARTE como interlocutora principal e, não considerava aquele o modo 189 

mais coerente, que parecia uma maneira do Ministério se abster do debate. 190 

Ressaltou que deveriam ter como pauta quais os mecanismos de 191 

desenvolvimento, que iriam propor para eles mesmos, que iriam 192 

desenvolver para resolver o hiato de diálogo, dos encontros. Reiterou que 193 

não tinha pauta e se tivessem uma pauta orgânica não estariam tendo 194 

aquele debate. O Sr. Makely Soares Gomes colocou como questão de 195 

ordem que nas próximas manifestações tivessem encaminhamentos claros, 196 

de modo a dar objetividade à reunião. O Sr. Du Oliveira explicou a todos 197 

que ele e os Srs. Thalles Siqueira, Ivan Ferraro e José Moreirão, sabendo da 198 

dificuldade de alguns membros do Colegiado em chegar na hora na reunião, 199 

decidiram ir ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, para 200 

acompanhar a audiência pública sobre a Lei de Direito Autoral, na qual 201 

estavam presentes Valter Franco, Sandra de Sá, entre outros e na mesa 202 

estava um representante do GAP, que era o Leone, um representante do 203 

Fórum Nacional que era o Téo, dois advogados, um deles do GAP, o Daniel, a 204 

Glória Braga do ECAD, e a dep. Jandira Feghali dirigindo a mesa e dividindo 205 

a direção da mesa com o dep. Alessandro Molon. Destacou que houve um 206 

debate interessante e mais importante, existiu o reconhecimento público 207 
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em frente ao Congresso por parte de seu representante de que a questão do 208 

órgão regulador já não era mais um problema, porque já era lei e já estava 209 

colocado no Plano Nacional de Cultura, então não cabia mais discussão, 210 

cabia cumprir, era lei. Em relação à questão da pauta, esclareceu que o 211 

Colegiado podia encaminhar a pauta, eles encaminhavam ao Ministério, ao 212 

CNPC, e o CNPC acataria, pois era uma atribuição do colegiado prevista no 213 

regimento, era algo que já acontecia no CNPC, então o Colegiado não 214 

precisava esperar que o Ministério encaminhasse uma pauta, que 215 

propusesse a pauta, eles mesmos poderiam encaminhar ao CNPC a pauta 216 

desejada, para que a mesma fosse acatada. Esclareceu que o espaço 217 

privilegiado para discussão de política pública era o Colegiado, e não a Rede, 218 

um espaço inclusive que tinha força de lei, que lhes permitia discutir as 219 

políticas públicas que os interessava, em tudo que dizia respeito a área da 220 

música. Ressaltou que o que faltava era um número maior de reuniões do 221 

Colegiado e um número menor de reuniões do CNPC, pois eles tinham de 222 

resolver na base, para depois consolidar no Conselho Nacional, e o que 223 

ocorria era o contrário. Colocou-se a disposição para fazer os informes 224 

necessários. O Sr. Thalles Siqueira esclareceu que dentro da Rede Música 225 

Brasil o Colegiado tinha duas cadeiras lá dentro, e quando colocavam que 226 

havia algum tipo de indisposição entre Rede e Colegiado, ou como se os dois 227 

estivessem conflitando, sendo que todos que estavam no colegiado tinham 228 

algum tipo de participação dentro da Rede também, então eles tinham que 229 

fazer a interlocução, do que havia sido discutido na Rede e no Colegiado. 230 

Então a discussão era infundada, pois os dez pontos principais da rede, que 231 

formavam a Carta de BH, vinham da discussão que aconteceu nas Câmaras 232 

Setoriais, então eles tinham que utilizar aquele canal institucionalizado para 233 

trazer o acúmulo das discussões. Questionou como ficaria a questão dos 234 

editais que tinham sido abertos do Procultura e que estavam sob 235 

responsabilidade da FUNARTE que eles não sabiam como iam ser 236 

cumpridos, em que prazo seriam cumpridos e iriam pegar os pontos que já 237 

tinham discutido dentro da rede e encaminhar como uma posição oficial do 238 

Colegiado Setorial, como os dez pontos prioritários da música. A Sra. Eulicia 239 



9 

 

Esteves discordou que o Colegiado não tivesse pauta, pois havia um 240 

acúmulo de debates que estava expresso no Plano Setorial da Música, na 241 

Carta de BH, então havia várias pautas. Quanto ao papel da FUNARTE, 242 

considerou que tinham que pensar como implementar o Plano, como 243 

implementar as políticas a partir das demandas do Colegiado, pensar no 244 

fortalecimento da FUNARTE, pois ela era a instituição dentro do sistema 245 

para implementar e formular políticas públicas para suas áreas. Pontuou 246 

que tinham trabalhado muito junto com a FUNARTE e o que tinha sido 247 

construído não podia se perder. O Sr. Makely Soares Gomes considerou 248 

importante à questão colocada pela Sra. Eulicia, mas considerou que mais 249 

importante do que questionar quanto à execução dos editais que foram 250 

lançados e o resultado deles, eles tinham que pensar na formulação dos 251 

próximos editais, nos convênios, nos que foram formulados e não foram 252 

lançados, pois eles tinham esse compromisso de estabelecer um pacto com 253 

o governo, pois eles prestavam uma consultoria especializada, gratuita, e o 254 

que esperavam era ver as políticas públicas formuladas colocadas em 255 

prática e essa contrapartida não estava sendo vista. Após deliberações 256 

finais, e não havendo mais nada a tratar, a Coordenadora-Geral do CNPC 257 

encerrou a reunião daquele dia. Aos três dias do mês de junho do presente 258 

ano, às 10h00, os conselheiros retomaram os trabalhos da 6ª Reunião 259 

Ordinária do Colegiado Setorial de Música, destinada a apreciar a pauta 260 

seguinte. Pauta do dia 03/06/11: Item VII – Apresentação: “Implementação 261 

do Plano Nacional de Cultura” e Item VIII – Encaminhamentos, Informes e 262 

Breves Comunicações. Estavam presentes os (as) conselheiros (as): Sra. 263 

Alexandra Gonçalves (Região Centro-Oeste); Sr. Bernardo Macondo 264 

(Região Sul); Sr. Du Oliveira (Região Centro-Oeste); Sr. Elielton Alves 265 

Amador (Área Associativa); Sra. Eulícia Esteves (Centro de Música da 266 

Funarte); Sr. Francisco João Moreirão de Magalhães (área Produtiva); Sr. 267 

Ivan Ferraro (Região Nordeste); Sr. Jeferson Bernardo Sauer 268 

Engengelmann (Região Sul); Sr. Makely Soares Gomes (Área Artístico 269 

Criativa); Sra. Malva Ramos Malvar (Área Artístico - Criativo); Sr. Manoel 270 

José de Souza Neto (Área Associativa); Sr. Nicolau Amador (Área 271 
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Associativa); Sr. Talles Pereira Lopes (Região Sudeste); e o Sr. 272 

Wertemberg Nunes Pereira (Região Norte). A Sra. Maria Helena 273 

Signorelli abriu a sessão, informou o que ocorreu com os titulares e com os 274 

suplentes que não compareceram à reunião. O Sr. Manoel Neto ressaltou 275 

que havia um exercício a ser feito de reorganização da lista virtual e que 276 

tinham que pensar em outro modo de se comunicarem, pois com isso, 277 

passariam a ter uma maior comunicação. Solicitou cooperação para 278 

desenvolverem um novo blog para a atual gestão do Colegiado e ao mesmo 279 

tempo terem uma atuação mais próxima das listas para trabalharem todas 280 

as questões. A Sra. Maria Helena Signorelli respondeu que a sugestão era 281 

bem vinda e solicitou a colaboração do Colegiado para a atualização dos 282 

contatos dos conselheiros. O Sr. Bernardo Macondo ressaltou que já 283 

discutiram sobre isso ontem, que teriam mesmo que intensificar a 284 

comunicação entre eles e ativar a função das listas. A Sra. Maria Helena 285 

Signorelli explicou o procedimento de envio das passagens e das 286 

convocações e acrescentou a existência do blog do CNPC que estava sendo 287 

alimentado com as informações. O Sr. Rafael Pereira Oliveira se 288 

apresentou e informou que eles tinham um termo de parceria com o 289 

Instituto Via Pública, uma Oscip, com o objetivo de desenvolver uma série 290 

de ações para o Sistema Nacional de Cultura e dentro dessa parceria tinha 291 

também a integração de todo o Conselho. Ressaltou que todos os 292 

conselheiros teriam um espaço para construir uma página pessoal, que eles 293 

forneceriam a estrutura que seria alimentada por essa rede de atores 294 

qualificados que eram os conselheiros e os representantes dos colegiados. 295 

Disse que a intenção era que esse espaço fosse um espaço qualificado entre 296 

os colegiados e que era uma ferramenta colaborativa para discussão dos 297 

conselheiros com os seus representados. Frisou que quem vai coordenar o 298 

José Murilo que é o Coordenação-Geral. Conforme previsto em pauta, a Sra. 299 

Maria Helena Signorelli passou novamente a palavra ao Sr. Rafael 300 

Oliveira, da Secretaria de Políticas Culturais, para sua explanação. Item VII 301 

– Apresentação: “Implementação do Plano Nacional de Cultura”: O Sr. 302 

Rafael Oliveira Iniciou sua apresentação sobre o Plano Nacional de Cultura 303 
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apresentando a reestruturação da estrutura organizacional da Secretaria de 304 

Políticas Culturais. Apresentou o histórico e informou que em dois de 305 

dezembro do ano passado houve a implantação da Sanção da Lei nº 12.343.  306 

Apresentou os cinco principais desafios que tem de 2011 a 2012: a 307 

Regulamentação do PNC, a Elaboração das Metas, a Implementação do 308 

Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, a Elaboração e 309 

Consolidação de Planos Nacionais Setoriais e o Apoio à Elaboração dos 310 

Planos Territoriais. Explicou o que vai constituir a implementação da Lei, 311 

que serão: o Comitê Executivo/PNC: Congresso Nacional, MinC, CNPC, 312 

setores culturais e entes federados; a Adesão de estados e municípios; a 313 

Estruturação de apoio aos entes federados que aderirem ao PNC para 314 

elaboração de seus planos decenais; a Articulação com Sistema Nacional de 315 

Cultura; a Estruturação do SNIIC e a definição dos processos de 316 

monitoramento, avaliação e revisão do Plano Nacional de Cultura. Informou 317 

que o marco inicial foi em maio de 2011 com a assinatura do Termo de 318 

Parceria com o Instituto Via Pública, para desenvolvimento de ações de 319 

consolidação do PNC e sua governança colaborativa. Frisou que após essa 320 

assinatura, passaram para o desenvolvimento da metodologia de 321 

elaboração das metas com participação do CNPC e do Sistema MinC, criaram 322 

o Grupo de Trabalho do Sistema MinC e eles já se reuniram duas vezes e vão 323 

apresentar o resultado disso na próxima reunião do Plenário. Ressaltou que 324 

passado esse processo, terão a primeira versão das metas e que elas vão 325 

passar por algumas instâncias e depois terão a validação da metodologia no 326 

Conselho Nacional de Política Cultural. Disse que farão consultas 327 

presenciais e via plataforma digital ao CNPC, Colegiados Setoriais, delegados 328 

da II CNC e das conferências setoriais. Disse que a ideia era que no final de 329 

agosto, início de setembro, o Colegiado levasse uma contribuição mais 330 

qualificada dessas metas. Ressaltou que desenvolveram uma plataforma 331 

web de governança que irá até fevereiro de 2012 para todos poderem 332 

emitir os seus pareceres sobre suas propostas de metas. Frisou que a 333 

intenção dessa plataforma era envolver todo o Conselho, os Colegiados, 334 

todos os entes responsáveis pela avaliação do Plano possam estar on line 335 
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acompanhando a avaliação do Plano. Ressaltou que em vinte e seis de 336 

novembro próximo, irão validar com o Conselho e em dezembro publicarão 337 

as metas do Plano Nacional de Cultura. Relatou sobre a integração das bases 338 

de dados do MinC e sobre o desenvolvimento de interface para construção 339 

de indicadores. Explanou sobre a plataforma para captação de informações 340 

da rede de usuários, de pessoas e instituições de cultura, e explicou sobre o 341 

acompanhamento das metas do PNC. A Sra. Malva Ramos Malvar ressaltou 342 

sobre a discrepância de alguns estados, exemplificando o caso do Estado de 343 

Sergipe. O Sr. Manoel Neto disse não adiantaria, pois, por mais que 344 

tivessem indicadores sendo formados sem uma maior integração da 345 

Sociedade Civil, não tinham subsídios para esses grupos fazerem pressão. 346 

Frisou que em Sergipe e no Paraná, onde o secretário definia tudo, com 347 

vários erros no texto da lei, mais de trinta erros absurdos, esse projeto do 348 

jeito que estava sendo colocando não servia para a sociedade e seriam 349 

necessárias mais ferramentas para eles poderem fazer pressão, para dar 350 

continuidade a essas políticas locais. O Sr. Ivan Ferraro solicitou que 351 

tocassem a reunião adiante, escutassem a apresentação e depois fizessem as 352 

perguntas. O Sr. Rafael Oliveira continuou a apresentação e informou que 353 

os planos setoriais eram frutos de um amplo processo de articulação e 354 

frisou que o pacto federativo previa a autonomia dos estados e municípios, 355 

portanto existiam limites muito claros nessa relação que deviam ser 356 

respeitados. Colocou aspectos sobre o documento de orientação para 357 

adequação dos planos setoriais existentes ao PNC e sobre a elaboração de 358 

um documento orientador para os novos planos setoriais. Frisou que o 359 

sucesso do PNC só ocorreria com o envolvimento de todos os entes 360 

federados, por meio do Sistema Nacional de Cultura e que o Ministério da 361 

Cultura produzirá guia orientador para a produção dos planos municipais e 362 

estaduais de cultura. Informou a todos sobre a produção de metodologia de 363 

acompanhamento e sobre o monitoramento e a avaliação dos Planos, Plano 364 

Nacional de Cultura e Planos Setoriais e Territoriais. Explicou que estavam 365 

naquele momento pensando em uma metodologia que permitisse, além das 366 

metas, que conseguissem de forma eficaz acompanhar o plano e poder fazer 367 
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as avaliações periódicas dessas metas. Relatou que no dia seis de maio 368 

tiveram a Oficina preparatória para a construção da metodologia de 369 

elaboração das metas do Plano Nacional de Cultura junto ao Conselho 370 

Nacional de Políticas Culturais e que nesse dia fecharam um primeiro 371 

cronograma de trabalho com o Conselho. Informou também que nesse 372 

mesmo dia o Conselho criou um Grupo de Trabalho do CNPC de 373 

acompanhamento do PNC e PPA e que este Grupo teria sua primeira reunião 374 

na próxima segunda-feira. Ressaltou que nos dias dezenove de maio e 375 

primeiro de junho fizeram reuniões do Sistema MinC para discutir a 376 

metodologia de elaboração das metas e que no dia seis de junho apresentaram 377 

e discutiram essa metodologia com o Grupo de Trabalho do Conselho e no dia 378 

sete de junho com o próprio Conselho. Informou que durante os meses de 379 

junho a agosto vão aplicar a metodologia no Sistema MinC para elaboração 380 

da primeira versão das metas e que durante os meses de agosto e setembro 381 

serão feitas consultas na sociedade via plataforma web sobre a primeira 382 

versão. Disse que nos dias vinte e nove e trinta de setembro realizarão uma 383 

oficina de discussão das metas com o Conselho, com o MinC, com os 384 

representantes dos Colegiados e poder público. Informou o e-mail do plano e 385 

informou que estavam à disposição para quaisquer esclarecimentos. O Sr. 386 

Bernardo Macondo perguntou sobre os consórcios, e disse que no interior 387 

eles poderiam funcionar muito bem. A Sra. Malva Ramos Malvar 388 

perguntou se no monitoramento que o PNC levaria para o estado ou 389 

município quando solicitado, se já tinham o conteúdo pronto nesse sentido. 390 

O Sr. Rafael Oliveira respondeu que as apresentações que estão fazendo 391 

sobre o PNC era para mostrar aos conselheiros o conteúdo e de que forma 392 

foi construído. Frisou que a intenção era que o processo fosse participativo 393 

e que tivessem as instâncias de participação ouvindo a sociedade. A Sra. 394 

Malva Ramos Malvar reiterou que tinham que ter o cuidado de saber todos 395 

os ângulos da questão e frisou que em Sergipe tinha um município que fez 396 

um conselho e como era paritário, eles foram a casa de algumas pessoas e as 397 

mandaram apenas assinar, era só de aparência. Indagou que não havia 398 

algum 0800 que pudessem denunciar casos assim. O Sr. Bernardo 399 
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Macondo ressaltou que mesmo que você tivesse num município um mal 400 

uso de dinheiro público e você quer questionar a administração desse 401 

recurso, mesmo assim você não poderia buscar o ente, você sempre teria 402 

que começar pelo Ministério Público Estadual. O Sr. Rafael Oliveira frisou 403 

que era isso mesmo e ressaltou sobre a importância de acionar o Ministério 404 

Público e o poder legislativo nesses casos. O Sr. Ivan Ferraro 405 

complementou que as questões do plano não eram só dos conselhos 406 

estaduais e municipais, eram um problema do país inteiro e realmente o 407 

Ministério da Cultura talvez não pudesse ter uma ação direta nesses entes, 408 

então era uma questão de irem nos estados mesmo e nos municípios, 409 

fazendo essa ação localmente. Esclarecida as dúvidas sobre o Plano e após 410 

deliberações, o Sr. Rafael Pereira Oliveira se despediu e saiu da reunião. A 411 

Sra. Maria Helena Signorelli informou qual seria a pauta daquela tarde. A 412 

Sra. Alexandra Ferreira Gonçalves informou que ia se retirar, pois iria 413 

para outra reunião, uma reunião transversal com as Secretarias de 414 

Trabalho, Fazenda, Turismo, Cultura, Economia Solidária e 415 

Desenvolvimento Econômico, mas voltaria à tarde. A Sra. Eulícia Esteves 416 

sugeriu que lessem os pontos que foram colocados pelo Colegiado no dia 417 

anterior e os questionamentos, e se tivesse mais algum para incluir depois 418 

ela responderia tudo. A Sra. Maria Helena Signorelli leu os pontos, quais 419 

eram: editais Procultura, prioridades, Feira Música Brasil, fundo setorial de 420 

música, questões de contingenciamento, descontingenciamento de recursos, 421 

capacitação de professores, pontos de cultura da música e Lei do Direito 422 

Autoral. O Sr. Manoel Neto sugeriu tirar um tempinho com a Funarte sobre 423 

a questão do instituto da agência. O Sr. Makely sugeriu que chancelassem 424 

os pontos da carta de Belo Horizonte. O Sr. Thalles Siqueira solicitou 425 

posição sobre os editas que seriam lançados e não foram lançados e outros 426 

programas e convênios especiais que tinham elencado como prioridade e 427 

que já vinham acontecendo. Ele registrou e solicitou que tirassem um 428 

posicionamento oficial em relação ao que construíram até agora. A Sra. 429 

Eulícia Esteves ressaltou que com relação ao Música nas Escolas, esse tema 430 

na Funarte vinha sendo trabalhado pelo Centro da Música, mas agora foi 431 
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criada uma diretoria para cuidar disso. Informou que a Funarte não estaria 432 

fora disso e que estariam em contínuo contato com a diretoria. O Sr. Du 433 

Oliveira sugeriu que revissem a comissão mista do Ministério da Cultura e 434 

do Ministério da Educação e indicassem um representante do Colegiado 435 

para que pudessem rever toda a discussão que vinha sendo feita desde 436 

2005 na câmara setorial. O Sr. Bernardo Macondo ressaltou que a 437 

exigência da qualificação era fruto, uma vitória do movimento dos 438 

educadores que remetia aos anos 80, para evitar ter em sala de aula gente 439 

desqualificada didática e pedagogicamente. O Sr. Du Oliveira reiterou que a 440 

proposta era que achassem um tipo de maleabilidade nessa regulamentação 441 

que permitisse levar para as escolas alguma coisa viva, e não um cara com 442 

mestrado que não sabe de fato a parte prática, só sabe a parte teórica. Após 443 

intenso debate, o Sr. Makely Soares Gomes solicitou questão de ordem e 444 

frisou que essa discussão não cabia ali e solicitou que seguissem com a 445 

pauta. O Sr. Du Oliveira ressaltou que sua proposta de encaminhamento 446 

era que fosse indicado alguém do Colegiado de Música para estar presenta 447 

nas discussões disso. A Sra. Eulícia Esteves retomou os informes e relatou 448 

que sobre o Procultura, a Funarte estava com esforço concentrado para 449 

recuperar o atraso que houve de fato, e para a realização das seleções e 450 

divulgações dos resultados que eram: apoio a festivais e mostras de 451 

músicas, apoio a palcos musicais permanentes e o apoio a bandas de 452 

música. O Sr. Du Oliveira informou que conversou com o Grassi pelo 453 

Twitter e que ele disse que em maio a comissão já estaria trabalhando. A 454 

Sra. Eulícia Esteves esclareceu que o que o que já estava acontecendo em 455 

maio era uma primeira triagem, a parte de habilitações, mas algumas 456 

propostas não encaixam no edital, uma espécie de pré-seleção, mas não 457 

baseada em conteúdo da proposta e sim nas questões formais e legais. Ela 458 

ressaltou que a intenção da Funarte era que o resultado saísse ainda no 459 

corrente ano, mas que não tinham ainda o cronograma e se comprometeu 460 

com o Colegiado de lançar o cronograma em duas semanas. Informou que o 461 

Grassi tem falado como prioridade esse ano a ocupação dos espaços da 462 

Funarte e a elaboração para a retomada do projeto Pixinguinha. Disse que já 463 
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lançaram o edital dos quatros espaços, no caso da música, quatros salas: Rio 464 

de Janeiro, São Paulo, Nelo Horizonte e Brasília. O Sr. Manoel Neto relatou 465 

que já sabiam que iria voltar o projeto Pixinguinha, reconhecendo a 466 

importância e que isso era uma política da Funarte, e observou que em 467 

termos de prioridade não poderia afetar na questão de orçamento dos 468 

projetos que eram sugeridos pela sociedade. A Sra. Eulícia Esteves 469 

respondeu que isso era uma questão para o Colegiado discutir e encaminhar 470 

à Funarte sugestões e propostas. O Sr. Makely Soares Gomes frisou que era 471 

um retrocesso muito grande na interlocução que eles tinham com o 472 

Governo, pois tinham o indicativo de que tinha uma continuidade e o 473 

posicionamento da Funarte não demonstrava essa continuidade. Para ele, 474 

estava claro um rompimento, uma falta de compromisso com o que já havia 475 

sido lançado, mas principalmente, com os editais que não foram lançados. 476 

Frisou que o Pixinguinha e os espaços da Funarte não eram prioridades 477 

para os músicos e que o Colegiado deveria se posicionar quanto a isso. A 478 

Sra. Eulícia Esteves relatou que o Colegiado então deveria colocar isso 479 

como encaminhamento. O Sr. Wertemberg Nunes Pereira relatou que 480 

existiam várias questões que deveriam ser lembradas a tarde no momento 481 

da discussão de prioridades e que o que percebiam nesse caso era que nem 482 

o órgão interno foi consultado quando definiram quais seriam as 483 

prioridades da própria Funarte. A Sra. Malva Malvar ressaltou que 484 

acreditava que o Grassi tenha tido boa intenção ao retomar os dois editais, 485 

mas que isso não impedisse o Colegiado de intervir nas ações junto a 486 

Funarte. O Sr. Du Oliveira comentou que tinha uma preocupação e que o 487 

Colegiado deveria levar ao Grassi e a Funarte no sentido de exigir um 488 

compromisso da Funarte e do MinC de solicitar a Presidência da República o 489 

descontingenciamento imediato da verba do Ministério da Cultura porque 490 

isso travaria todo o ano de 2011. O Sr. Bernardo Macondo acrescentou que 491 

para isso precisariam de uma ação da ministra. O Sr. Ivan Ferraro observou 492 

que a Frente Parlamentar Mista já estava também providenciando algumas 493 

ações em cima disso, e frisou que tinham que pressionar também o 494 

Congresso Nacional e a Frente Parlamentar. A Sra. Eulícia Esteves frisou 495 
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que isso era outro encaminhamento e respondeu que a questão 496 

orçamentária ela travava se não tudo, mas muita coisa. Atentou que tinham 497 

todo um trabalho de construção que era parado quando não se tinha verba. 498 

Neste momento a reunião foi interrompida para almoço dos conselheiros 499 

sendo a mesma reiniciada as 14h00. Os trabalhos foram retomados a partir 500 

da explanação da Sra. Maria Helena Signorelli que por sua vez, listou os 501 

assuntos que ficaram pendentes. Informou que se os dez pontos da carta já 502 

estavam entendidos, eles precisariam votar ali. A Sra. Eulícia Esteves 503 

observou que os dez pontos da carta eram possíveis encaminhamentos, por 504 

isso ela tinha entendido que iriam ler e votar, aprovando ou não, esses 505 

pontos. O Sr. Manoel Neto concordou que tinham que avaliar as dez 506 

prioridades da carta, mas que não poderiam dizer que só tinham essas dez. 507 

O Sr. João Moreirão não concordou que ressaltou que foi em uma reunião 508 

informal que ele não participou, e que só valia se fosse discutido de maneira 509 

formal, pois ele mesmo nem conhecia a carta de Belo Horizonte e ele não 510 

poderia aprovar algo que não conhecia e que não apresentado no Colegiado. 511 

O Sr. Nicolau Amador ressaltou que uma coisa não excluía a outra e que 512 

não impedia que avaliassem os pontos da carta, e frisou que não faria 513 

sentido o Colegiado se reunir se apenas aprovassem a carta até mesmo 514 

porque dentro da carta havia prioridades e havia outras prioridades que o 515 

Colegiado deveria encaminhar que não estava na carta. O Sr. Ivan Ferraro 516 

ressaltou que estavam levando a carta ao Colegiado justamente por não 517 

terem discutido em nenhuma das outras reuniões. Frisou que a carta foi 518 

divulgada em todos os meios e se alguém não tinha conhecimento dela, era 519 

por sua própria culpa. O Sr. Wertemberg Nunes Pereira relatou que desde 520 

o dia anterior estavam discutindo as funções do Colegiado e que tinham que 521 

discutir quais eram os novos editais que iriam exigir e qual o mecanismo 522 

que iriam utilizar para discutir e debater. O Sr. Manoel Neto sugeriu que 523 

estimulassem minutos para as falas. O Sr. Makely Soares Gomes frisou que 524 

estavam perdendo um pouco o foco, e que a Rede Música Brasil já foi 525 

amplamente discutida. Sugeriu uma moção de repúdio à iniciativa 526 

intransigente da Funarte sem consultar a Sociedade Civil e não dar retorno 527 
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sobre os editais do ano passado. O Sr. Du Oliveira propôs que fosse feita a 528 

leitura da carta e se houvesse proposta de chancela essa pessoa a faria e a 529 

mesa colocaria em votação para aprovarem a carta. O Sr. Wertemberg 530 

Nunes Pereira propôs que nem lessem a carta, pois a mesma já estava 531 

assinada mesmo pelo Colegiado, então que as prioridades da carta fossem 532 

aprovadas como princípios norteadores do Colegiado na definição de suas 533 

prioridades. Após intenso debate entre os conselheiros, a Sra. Maria 534 

Helena Signorelli colocou em votação as propostas de encaminhamento 535 

apresentadas e foram somados quatro votos para a proposta do Sr. Du, seis 536 

votos para a proposta do Sr. Wertemberg e uma abstenção. Desta forma, foi 537 

aprovada a Carta de Belo Horizonte como princípios norteadores das 538 

prioridades da setorial da música. O Sr. Wertemberg Nunes Pereira 539 

propôs que para a discussão das metas, discutissem também a questão da 540 

regionalização, a questão dos editais e da avaliação do plano setorial 541 

segundo os princípios da carta. A Sra. Maria Helena Signorelli observou e 542 

reiterou que a proposta aprovada naquele Colegiado foi a carta como 543 

princípios norteadores das prioridades do setorial de música. Após a 544 

aprovação, passaram para a discussão das prioridades da carta. O Sr. 545 

Manoel Neto ressaltou a necessidade de defesa de certas questões da 546 

agenda da música dentro do Congresso e propôs que colocassem questões 547 

ligadas aos marcos legais. A Sra. Eulícia Esteves sugeriu que 548 

estabelecessem um prazo para discussão das prioridades. A Sra. Maria 549 

Helena Signorelli ressaltou o procedimento dos trabalhos, já que todos não 550 

estavam se entendendo e pediu um posicionamento com foco. O Sr. 551 

Wertemberg Nunes Pereira disse que o encaminhamento estava correto e 552 

ressaltou a posição de todos no Colegiado de continuarem discutindo as 553 

prioridades. O Sr. Manoel Neto questionou como fariam para garantir a 554 

execução da diversidade da música brasileira nos meios de comunicação e 555 

fortalecer as redes de emissoras públicas, comunitárias e livres, como 556 

canais de divulgação da música brasileira, conforme constante no item 7 da 557 

carta. Solicitou como prioridades também a reforma progressista do direito 558 

autoral, a criminalização do jabá e batalhar pela regulamentação dos 559 
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princípios 221 e 222 da Constituição. A Sra. Malva Malvar sugeriu como 560 

prioridades a resposta de quando os editais seriam aprovados e o que seria 561 

feito dos editais que ajudaram a construir. Incluiu também encaminhar a 562 

ministra para ela encaminhar por sua vez à Presidência da República o 563 

descontingenciamento dos recursos do fundo setorial de música e por fim, 564 

que o Colegiado Setorial de música tivesse o seu Regimento em sua 565 

totalidade respeitado. A Sra. Maria Helena Signorelli perguntou em que 566 

sentido seria. A Sra. Malva Malvar respondeu que no regimento estava que 567 

eles deveriam, paritariamente, junto a órgãos públicos construir políticas 568 

públicas e isso não ocorria. O Sr. Makely ressaltou que estava 569 

profundamente decepcionado com os encaminhamentos que estavam 570 

tomando e com a dinâmica da reunião. Relatou que estavam perdendo dois 571 

dias importantes de trabalho e estavam desvirtuando o princípio básico do 572 

Colegiado Setorial de Música que surgiu de um pacto federativo e que o 573 

pacto estava vinculado as entidades as quais cada um era representado. O 574 

Sr. Ivan Ferraro observou que estavam votando prioridades que não eram 575 

prioridades, porque não estava claro. O Sr. Du Oliveira disse que para 576 

nortear precisavam ter muito claro quais os princípios norteadores e 577 

propôs que a carta de Belo Horizonte fosse prioridade. Após discussões, o 578 

Sr. Wertemberg Nunes Pereira não concordou com a proposta do 579 

conselheiro. A Sra. Maria Helena Signorelli relatou que tinham dois 580 

encaminhamentos e que ela não se sentia a vontade para decidir essas 581 

questões de encaminhamento. Nesse momento, os conselheiros começaram 582 

a discutir intensamente entre eles. O Sr. Wertemberg Nunes Pereira 583 

solicitou questão de ordem e solicitou que a mesa colocasse em votação. A 584 

Sra. Maria Helena Signorelli informou que colocaria em votação desde que 585 

todos os membros estivessem esclarecidos e acatou a questão de ordem do 586 

Wertemberg. A Sra. Maria Helena iniciou o processo de votação. A 1ª 587 

proposta, do Sr. Du Oliveira, foi de que as prioridades listadas na carta de 588 

BH fossem as prioridades do Colegiado. Em regime de votação foram 589 

somados seis votos a favor, nenhum voto contrário e quatro abstenções. A 590 

2ª proposta foi que fossem cumpridos e executados os editas do ano 591 
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passado e lançado os novos editais. Em regime de votação foram somados 592 

sete votos a favor, nenhum voto contrário e duas abstenções. A 3ª proposta 593 

foi que fosse regulamentada a lei que determinada a obrigatoriedade da 594 

formação musical nas escolas conforme consta no Plano Setorial de Música. 595 

Em regime de votação foram somados três votos a favor, dois votos 596 

contrários e cinco abstenções. A 4ª proposta foi de regionalização das ações 597 

dos planos setoriais de música e definição de marcos regulatórios mínimos 598 

para aplicação dos recursos de forma regionalizada. Em regime de votação 599 

foram somados seis votos a favor, quatro votos contrários e nenhuma 600 

abstenção. A 5ª proposta, sugestão do Sr. Manoel, qual seja: “Item 7- 601 

Comunicação: Garantir a execução da diversidade da música brasileira nos 602 

meios de comunicação e fortalecer as redes de emissoras públicas, 603 

comunitárias e livres, como canais de divulgação da música brasileira. 604 

Criação e fortalecimento dos conselhos de comunicação nas três esferas 605 

governamentais e criminalização do jabá e regulamentação dos princípios 606 

221 e 222 da Constituição”. Em regime de votação foram somados quatro 607 

votos a favor, seis votos contrários e nenhuma abstenção. A 6ª proposta foi 608 

de descontingenciamento dos recursos do fundo nacional de cultura, e em 609 

regime de votação, foi aprovada por unanimidade. A 7ª proposta foi a de 610 

que o Regimento Interno fosse respeitado nas suas atribuições. Em regime 611 

de votação foram somados seis votos a favor, quatro votos contrários e 612 

nenhuma abstenção. A 8ª proposta foi do Sr. Manoel, de consulta 613 

respeitando as instâncias de participação democrática da área da música, 614 

preferencialmente o Colegiado Setorial de Música. Em regime de votação 615 

foram somados um voto a favor, sete votos contrários e duas abstenções. O 616 

Sr. Makely Soares Gomes solicitou que reativassem a lista do Colegiado. O 617 

Sr. Ivan Ferraro propôs que o fizessem pela internet e levassem na 618 

próxima reunião do Conselho. A Sra. Maria Helena Signorelli sugeriu que 619 

lessem o Artigo 6ª do Regimento Interno. O Sr. Wertemberg Nunes sugeriu 620 

que a Coordenação lesse o Plano Setorial de Música. Após deliberações 621 

finais, a Sra. Maria Helena Signorelli ressaltou que quando tiverem alguma 622 

solicitação ou sugestão que eles encaminhem direto ao e-mail do CNPC, 623 
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cnpc@cultura.gov.br e apresentou que no regimento havia a possibilidade 624 

de outros tipos de reuniões virtuais. Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. 625 

Maria Helena Signorelli encerrou a 6ª Reunião Ordinária do Colegiado 626 

Setorial de Música agradecendo a presença de todos, e eu, Juliana Mucury 627 

Rocha, a relatora lavrei a presente Ata. 628 
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