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Aos dias quinze e dezesseis do mês de Julho do ano de dois mil e treze, as 

9h30m, no Setor Comercial Sul, Edifício Parque Da Cidade – Corporate, 

Ala B, 12º Andar, Auditório, Brasília, DF, O senhor, Claudio Guimarães, 

Ministério Da Cultura – Funarte deu inicio aos trabalhos da Reunião Do 

Colegiado Setorial De Música, onde estiveram presentes os Senhores: Marcelo 

Pedroso, Secretario Geral Do Conselho Nacional De Políticas Culturais – 

CNPC e Secretario De Articulação Institucional MinC, O senhor, Ricardo 

Bordin, Colegiado Setorial De Música, A Senhora, Ana Maria Terra Borba 

Caymmi, Colegiado Setorial De Música, A Senhora, Alexandra Ferreira 

Gonçalves, Colegiado Setorial De Música, O Senhor, Valderedo Gomes Da 

Silva, Colegiado Setorial De Música, O Senhor, Agostinho Dos Santos Filho, 

Colegiado Setorial De Música, O Senhor, Amilson Teixeira De Godoy, 

Colegiado Setorial De Música, O Senhor, Luis Felipe Da Gama Pinto, 

Colegiado Setorial De Música, O Senhor, Wertemberg Nunes, Colegiado 

Setorial De Música, O Senhor Geraldo Cardoso de Oliveira, Colegiado 

Setorial De Música, O Senhor, Luciano De Souza, Colegiado Setorial De 

Música, A Senhora, Vânia Maria Franceschi Vieira, Colegiado Setorial De 

Música, O Senhor, José Raimundo Alves Dos Santos, Colegiado Setorial De 

Música, A Senhora Malva Ramos Malvar, Colegiado Setorial De Música, O 

Senhor, Marcos Sousa, Diretor De Direitos Intelectuais – MinC, Em seguida 

deu boas vindas a todos os presente em nome do MinC e da Funarte, e pediu que 

cada um falasse um pouco de si, e de suas expectativas em estar ali. Os 

membros do Colegiado se apresentaram disseram seus nomes e as funções que 

cada um ocupava em seu Estados, não expondo ainda vossos pontos de vista em 

relação aos trabalhos a serem desenvolvidos nestes dois dias de reunião. O 

Senhor Claudio Guimarães Ferreira, Ministério Da Cultura – Funarte, 

perguntou a todos se os mesmos queriam começar os debates pelo assunto: 

Direitos Autorais e todos concordaram que sim, dando seguimento a pauta; O 

Senhor, Amilson Teixeira De Gdoy, Colegiado Setorial De Música, disse que 



este tema é de extrema relevância, pois atingia diretamente este colegiado. Ele 

ressaltou a importância de muitas conquistas que os profissionais da música têm 

conquistado ao longo destes anos, bem como considerou a importância dos 

esforços em torno das causas da música. Disse também ser importante que todos 

tenham acesso a Lei que tramita no congresso que tem como objetivo aprovar 

alguns benefícios para os músicos, com relação aos Direitos Autorais; O 

Senhor, Claudio Guimarães Ferreira, Ministério Da Cultura – Funarte, 

Solicitou copias da Lei de aprovação dos Direitos autorais, para que todos 

pudessem debater e expor vossos pontos de vista com um maior embasamento 

sobre a questão. Ele lembrou a todos a importância de se ter muita clareza em 

relação ao tema Direitos Autorais visto que são muitos os comentários, e nem 

tudo é verdade. Disse que enquanto Funarte não tem podido fazer muita coisa 

para melhorar o desempenho da mesma nos Estados e em alguns Municípios, 

pois a Funarte tem como deficiência a falta de funcionários para desenvolver 

algumas funções. Disse que há a previsão de concurso, porem mesmo assim 

ainda não será suficiente, pois o concurso não é só para a sede no Rio De 

Janeiro. Disse também que a falta de verba tem sido um fator que muito tem 

atrapalhado, pois os patrocínios têm sido cada vez mais difíceis; A Senhora 

Ana Maria Terra Borba Caymi, Colegiado Setorial De Música, Disse que 

presidiu por dez anos uma associação de músicos dirigida só por músicos. Ela 

também disse que esta Lei que esta em vigor é uma Lei boa, que só precisa de 

algumas regulamentações. Também disse que a APLS 129, é muito complicada, 

por ela ter associações ao Creative Comes, uma ONG Americana que prega o 

não pagamento de Direitos Autorais aos artistas no Brasil, tendo sido implantada 

pelo ex Ministro Gilberto Gil; O Senhor, Amilson Teixeira de Godoy, 

Colegiado Setorial De Música, Disse que também presidiu uma Associação de 

músicos  chamada “Assi”, tarefa que lhe foi delegada na época por Elis Regina, 

que  foi a primeira presidente da Associação. Disse que a luta pelos Direitos 

Autorais é uma luta que vem de longe, e que não devemos esquecer os que 



antecederam essa luta. Disse ser contra os músicos serem funcionários públicos, 

por os mesmos acabarem por esquecer seus reais objetivos em relação a música, 

passando  defender somente seu bem estar. Também disse não ver com bons 

olhos o professor de musica nas escolas, por os mesmos terem suas profissões 

vistas como atividades lúdicas, sendo um lazer para alguns alunos. Defende que 

o musico é um profissional e que tem uma legislação que os ampara. Defendeu o 

fato de que a falta de verba para atender as demandas é uma situação que 

atrapalha não só a Região Norte, mas sim o País com um todo. Disse que os 

músicos se dedicam a música e a arte ate hoje por vontade, e força própria. 

Também disse achar um absurdo os músicos ficarem reféns de editais, pois 

considera que a arte seja livre, para que a mesma se encontre nessa situação. 

Também disse que o fato de só poder participar as pessoas que se enquadram 

nós editais, sugeri incapacidade do artista; A Senhora, Ana Maria Terra 

Borba Caymmi, Colegiado Setorial De Música, Disse que tem músicos que 

são a favor da extinção da OMB, por ser esta a muitos anos dirigida pelas 

mesmas pessoas, não dando oportunidade para o novo. Também disse que a 

maioria defende a permanência da OMB, pelas conquistas que ela já 

proporcionou a os músicos. Disse também que o Ministério Da cultura após a 

passagem do ex Ministro Gilberto Gil, se tornou muito burocrata e de Gestores 

pois tem criado muitas normas, quase tendo o artista que fazer curso para poder 

se adequar as políticas lançadas pelo mesmo.Disse ainda que tem assistido as 

reuniões um pouco chateada; O Senhor, Agostinho Dos Santos Filho, 

Colegiado Setorial De Música, Disse que quanto a reforma da OMB e seu 

Estatuto, é um Estatuto caduco que muito atrapalha e prejudica a Região Norte 

qual ele representa. Disse pensar que a nova Lei para a música possa colaborar 

para que melhorias aconteçam, proporcionando uma melhora para a Região 

Norte. Disse que A APL 129, foi proposta para provocar a Sociedade Civil, o 

Congresso Nacional e as articulações políticas Nacionais também, sendo uma 

vitoria Nacional precisando somente de algumas reformulações. Disse também 



que os seminários , e os Fóruns são bons caminhos para ajudar a fortalecer o 

Colegiado Setorial De Música, e que a colaboração de cada membro é de 

fundamental importância para que isso aconteça; O Senhor, Luciano de Souza, 

Colegiado Setorial De Música, Disse que em suas pesquisas sobre os temas 

tangentes ao Setorial De Música, encontrou Alguma Atas, sobre as primeiras 

reuniões das Câmaras Setoriais. Disse ter notado que a OMB participou das 

primeiras reuniões, e depois com o tempo foi se afastado, a ponto de não ter 

mais participação nenhuma. Também disse que os Estados que não tem shows 

internacionais os sindicatos dos músicos tem muitas dificuldades, fazendo com 

que os sindicatos tenham fazerem suas reivindicações nos Fóruns e Seminários. 

Disse que alguns Projetos de Lei são criados, apensados a outros que ainda nem 

foram implementados. Também defende a idéia de que se for para melhorar a 

condição da Música e dos Músicos, que se crie uma Agencia Da Música, em 

último caso ate um Ministério Da Música. Disse também que o fato acontecido 

em Santa Maria, prejudicou muito os músicos de todo o Brasil, pois os mesmos 

se prejudicaram pela ineficiência das instituições fiscalizadoras, que não tem 

efetivo adequado para realizar suas tarefas; O Senhor, Wertemberg Nunes, 

Colegiado Setorial De Música, Disse que percebe uma certa confusão quanto 

as reivindicações expostas pelos colegas. Disse que é preciso manter o foco para 

não perdermos nossos objetivos, pois o momento pelo qual a Sociedade esta 

passando deve ser visto com muita cautela pois o fato de irmos para as ruas não 

resolver todos os nossos problemas. Disse acreditar que aqui no Colegiado é um 

canal para expor reivindicações com possibilidades de se ser ouvido. Também 

disse que não lhe agrada, o fato de não ver muitas das propostas feitas 

anteriormente não sendo efetivadas, pois todas as vezes que os mesmos se 

reúnem na maioria das vezes é para debater assuntos que já foram debatidos em 

outras reuniões. Também disse que não concorda com esta embromação 

Nacional, pois os mesmos deixam seus afazeres para estarem aqui, e acabam que 

não vêem resultado do investimento de vossos tempos; A Senhora, Malva 



Ramos Malvar, Colegiado Setorial De Música, Disse que percebe a 

necessidade da criação de uma reunião com juristas para criar um modelo de 

regulamentação de leis da área da música. Também conclamou os colegas de 

Colegiado a lerem mais sobre as questões tangentes a área da música para que, 

nos próximos encontros todos estejam interados e o discurso possa ser mais rico; 

O senhor, Valderedo Gomes Da Silva, Colegiado Setorial De Música, 

Lembrou a todos o fato de que estamos passando um momento muito importante 

no Brasil que e as ramificações do Sistema Nacional De Cultura e as suas 

Conferencias nos Estados e Municípios. Disse que é necessário que cada um 

faça a sua parte para que não fiquemos dependendo só do Ministério que em 

muitas vezes não consegue atender todos os lugares. Resaltou o fato de a 

maioria dos membros do Colegiado estarem muito presos a verbas, lembrando 

que estas verbas demoram, e que o importante é se ter uma organização solida, 

pois esta solides ajudara muito a fazer esta verba chegar; A Senhora, Vânia 

Maria Franceschi Vieira, Colegiado Setorial De Música, Propôs que se faça 

um encaminhamento a todas as OMBs do Brasil cada representante em seu 

Estado, para que se saiba qual a rela situação de cada uma, para depois então 

chamar a todos para uma reunião para que a mesma se posicione em relação a 

questão da lei do Direito Autoral. Também disse que os músicos pensam muito 

em suas próprias musicas, esquecendo na maioria das vezes do fato da Gestão. 

Disse que não é bom que o musico seja ele profissional ou armador não 

estabeleça preço por um trabalho. Isto desqualifica-o como profissional. Disse 

que os músicos têm que ser profissionais, pois é este oficio que lhes garante suas 

sobrevivências; O Senhor, Marcelo Pedroso, Secretario Geral do Conselho 

Nacional De Políticas Culturais CNPC e Secretario De Articulação 

Institucional MinC, Se desculpou por não ter se juntado ao Colegiado mais 

cedo, por ter tido que atender a um chamado da Ministra. Lamentou o não 

desenvolvimento da clonagem humana, pois isso ajudaria em momentos como 

estes, disse que sua agenda tem sido um pouco apertada, surgindo alguns 



imprevistos como estes porem solucionáveis. Disse que é com grande alegria 

que estava recebendo o Colegiado Setorial De Música e que ali era o terreno 

ideal para os debates do Grupo. Lembrou a todos que os mesmos não estavam 

ali para efetivar o Plano e sim debater, revisar e acrescentar algo novo a temas 

propostos anteriormente. Disse que os mecanismos de financiamento não podem 

ser vistos apenas como a Lei Ruanet, pois ela é muito concentradora e dialoga 

mais com o comercial; O senhor, Marcos Sousa, Diretor De Direitos 

Intelectuais, Ministério Da Cultura – MinC, Fez alguns esclarecimento sobre 

um Projeto de Lei que havia sido aprovado no Congresso Nacional, referente a 

Lei de Direitos Autorais, lembrando a todos que anda não era a aprovação da lei 

e sim uma revisão da Lei de Direitos Autorais, que se propunha a regular todas 

as  irregularidades observadas em CPI realizada no Ecad nos anos de 2011 e 

2012. Disse que alguns artigos foram alterados, e outros foram acrescentados 

durante esse processo de revisão da Lei. Ele leu alguns Artigos e esclareceu 

algumas dúvidas, não tendo dado tempo para falar de todo o documento dado a 

sua extensão;  

Os membros do Colegiado selecionaram temas que deveriam compor um 

Relatório Executivo, que deveria ser assinado por todos ao final do encontro. 

Sendo assim seguiram os debates entre os membros do colegiado cada um a seu 

modo expressando seus anseios, angustias e expectativas de melhoria para suas 

regiões, e também para a Música. Ao final o Senhor, Claudio Guimarães 

Ferreira, Ministério Da Cultura – Funarte agradeceu a presença de todos dando 

por encerrado estes dois dias em que estiveram reunidos.        

 


