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 4 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e nove, às nove 5 

horas nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, no Hotel San Marco, 6 

situado nesta capital, sob a presidência do Sr. Gustavo Vidigal 7 

(Secretário-Geral do CNPC), na presença dos (as) Senhores (as): 8 

Alexandre Silva Albuquerque (Região Nordeste), Álvaro Santi 9 

Plenário CNPC), Amilson Teixeira de Godoy (Região Sudeste), 10 

Carlos Gonçalves Machado Neto (FUNARTE), Cláudio Levitan 11 

(Região Sul), Cristina Grossi (Associação Brasileira de Educação 12 

Musical – ABEM), Eduardo Rajo (Associação Brasileira de Produtores 13 

de Discos - ABPD), Elielton Alves Amador (Região Norte), Fabiano 14 

Lima (Assessor Técnico CNPC), Fernando José Amorim Marinho 15 

(Região Nordeste), Flávio Mattos de Oliveira (Região Sudeste), 16 

Francisco Moreirão (Associação Brasileira de Música Independente), 17 

Glória Braga (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), 18 

João Guilherme Ripper (Academia Brasileira de Música), Juscelino 19 

Alves de Oliveira (Du Oliveira) (Região Centro-Oeste), Makely 20 

Oliveira Soares Gomes (Região Sudeste), Manoel José de Souza 21 

Neto (Região Sul), Maria Alice Martins (Região Centro-Oeste), 22 

Maya Suemi Lemos (FUNARTE), Michaela Couto (Associação 23 

Brasileira de Editoras Reunidas), Rênio Quintas (Região Centro-24 

Oeste), Rodolfo Machado (Associação Brasileira de Emissoras de 25 

Rádio e Televisão), Thaís Siqueira de Andrade (Região Nordeste); 26 

Teve início a Reunião do Colegiado Setorial de Música coordenada 27 

pelo Senhor Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC), servidor 28 

do Ministério da Cultura destinado a apreciar a seguinte pauta: Pauta 29 

do dia 27/10/09 - 1) Abertura; 2) Avaliação do Regimento Interno 30 

do Colegiado Setorial de Música; 3) Apresentação das Pré-31 

Conferências Setoriais; 4) Informes, Deliberações e 32 

Encaminhamentos. Item 1 – Abertura: O Sr. Gustavo Vidigal 33 



 

(Secretário-Geral do CNPC) deu bom dia a todos e deu início a 34 

reunião; Esclareceu como seriam os trabalhos, na parte da manhã 35 

avaliariam o regimento interno, e na parte da tarde discutiriam a 36 

renovação dos colegiados, o calendário eleitoral e outros assuntos 37 

relativos à renovação do colegiado; Item 2 – Avaliação do 38 

Regimento Interno do Colegiado Setorial de Música: O Sr. 39 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) deu início a leitura do 40 

documento a ser analisado, qual seja: ”REGIMENTO INTERNO - 41 

COLEGIADO SETORIAL DE MÚSICA - CONSELHO NACIONAL DE 42 

POLÍTICA CULTURAL - Art. 1º O Colegiado Setorial de Música é órgão 43 

integrante da estrutura do Conselho Nacional de Política Cultural – 44 

CNPC, nos termos do Decreto 5.520, de 24 de agosto de 2005, e a 45 

Câmara Setorial de Música em suas funções. Art. 2º O Colegiado 46 

Setorial de Música é integrado por um Plenário, que será presidido 47 

pelo Secretário-Geral do CNPC, cabendo-lhe, além do voto pessoal, o 48 

de qualidade. § 1º A condução dos trabalhos deverá observar, no que 49 

couber e subsidiariamente, o disposto no Regimento Interno do 50 

CNPC. § 2º Na ausência do Secretário-Geral do CNPC o Plenário será 51 

presidido pelo Coordenador-Geral do CNPC. Art. 3º Compete ao 52 

Plenário do Colegiado Setorial de Música: I – debater, analisar, 53 

acompanhar, solicitar informações e fornecer subsídios ao CNPC para 54 

a definição de políticas, diretrizes e estratégias relacionadas ao setor 55 

de Música; II – revisar, acompanhar e avaliar as diretrizes do Plano 56 

Nacional de Música; III – promover o diálogo entre poder público, 57 

sociedade civil e os agentes culturais, com vistas a fortalecer a 58 

economia da cultura e a circulação de idéias, de produtos e de 59 

serviços, assegurada a plena manifestação da diversidade das 60 

expressões culturais; IV – propor e acompanhar estudos que 61 

permitam identificação e diagnósticos precisos da cadeia produtiva, 62 

criativa e mediadora relacionada ao setor; V – promover pactos 63 

setoriais que dinamizem os arranjos produtivos relacionados ao setor 64 

nos planos nacional, regional e local; VI – incentivar a criação de 65 



 

redes sociais que subsidiem a formulação, a implantação e a 66 

continuidade de políticas públicas no respectivo setor; VII – estimular 67 

a integração de iniciativas sócio-culturais de agentes públicos e 68 

privados de modo a otimizar a aplicação de recursos para o 69 

desenvolvimento das políticas culturais; VIII– estimular a cooperação 70 

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a formulação, 71 

realização, acompanhamento e avaliação de políticas públicas na área 72 

da cultura, em especial as atinentes ao setor de Música; IX – 73 

subsidiar o CNPC na avaliação das diretrizes e no acompanhamento 74 

do Plano Nacional de Cultura;  X – propor parâmetros para a 75 

elaboração de editais públicos e de políticas de fomento ao setor de 76 

Música e para a criação e avaliação da execução dos diversos 77 

mecanismos de incentivo cultural; XI – receber as informações 78 

necessárias para a avaliação e o aprimoramento dos editais 79 

aprovados e publicados; XII– auxiliar o CNPC em matérias relativas 80 

ao setor de Música, respondendo às demandas do Plenário; XIII – 81 

incentivar a valorização das atividades e modalidades de exercício 82 

profissional vinculadas ao Colegiado Setorial de Música, além da 83 

formação de profissionais do setor; XIV – incentivar a promoção de 84 

atividades de pesquisa e formação; XV – estimular a promoção e o 85 

apoio de ações voltadas para a mediação da área específica; XVI – 86 

subsidiar o Plenário na elaboração de resoluções, proposições, 87 

recomendações e moções no âmbito do CNPC e do SFC; XVII – 88 

debater e emitir parecer sobre consulta que lhe for encaminhada pelo 89 

CNPC; Art. 4º O Plenário do Colegiado Setorial de Música será 90 

composto por, titulares e suplentes, representantes do poder público 91 

e da sociedade civil nomeados pelo Ministro de Estado da Cultura, 92 

conforme segue: I – 5 (cinco) representantes do Poder Público, 93 

escolhidos dentre técnicos e especialistas indicados pelo Ministério da 94 

Cultura e/ou pelos órgãos estaduais, distritais e municipais 95 

relacionados ao setor e seus suplentes; II – 15 (quinze) 96 

representantes da sociedade civil organizada, escolhidos pelos 5 97 



 

(cinco) fóruns setoriais de cada macrorregião administrativa e seus 98 

suplentes. § 1º As indicações e escolhas dos representantes citados 99 

nos incisos I e II deste artigo observarão, quando couber, normas 100 

publicadas pelo Ministério da Cultura. § 2º É membro nato do poder 101 

público o representante da entidade finalística integrante do SFC, 102 

cujas atribuições correspondam ao campo setorial de Música. § 3º A 103 

sociedade civil, nos termos do inciso II, deverá ter 3 (três) 104 

representantes indicados por cada uma das cinco macrorregiões do 105 

país, garantindo-se o equilíbrio regional. § 4º A representação da 106 

sociedade civil deverá contemplar as áreas artística, produtiva e de 107 

mediação, relacionadas ao setor de Música. § 5º Para dirimir 108 

eventuais conflitos de interesses, o Ministro de Estado da Cultura 109 

poderá indicar até 3 (três) membros de reconhecida atuação no setor 110 

atinente. § 6º O mandato dos representantes do poder público será 111 

de um ano, improrrogável, a contar da data da posse, sendo 112 

permitida uma única recondução. § 7º O mandato dos representantes 113 

da sociedade civil será de dois anos, improrrogável, a contar da data 114 

da posse, sendo permitida uma única recondução. § 8º Cada titular 115 

terá um suplente, escolhidos no mesmo processo eleitoral. Art. 5º 116 

Temas emergenciais e/ou transversais serão remetidos ao Plenário do 117 

CNPC, que deliberará sobre a conveniência e oportunidade de criação 118 

de Grupo de Trabalho ou Comissão Temática. Parágrafo Único – Os 119 

grupos de trabalho e comissões temáticas constituídos poderão, caso 120 

necessário, solicitar a participação de especialistas da área, por 121 

indicação do Colegiado Setorial de Música, em consonância com o 122 

Regimento Interno do CNPC. Art. 6º As reuniões do Colegiado 123 

Setorial de Música serão no mínimo semestrais, podendo ter sua 124 

periodicidade elevada, excepcionalmente, em razão de Plano de 125 

Trabalho apresentado e aprovado pela Coordenação-Geral do CNPC.  126 

Parágrafo único. O Ministério da Cultura, por meio do Secretário-127 

Geral do CNPC, poderá convocar extraordinariamente o Colegiado 128 

Setorial de Música, a qualquer tempo. Art. 7º As reuniões ordinárias 129 



 

do Colegiado Setorial de Música serão públicas, instaladas com a 130 

presença da maioria simples de seus membros e convocadas pelo 131 

Secretário-Geral do CNPC. § 1º As reuniões serão realizadas, 132 

preferencialmente, em Brasília, sendo que as despesas dos 133 

representantes do Poder Público, das entidades empresariais, das 134 

fundações ou entidades, correrão a expensas das respectivas 135 

organizações. § 2º Além das reuniões presenciais, serão utilizados 136 

recursos tecnológicos como meio de intensificar os debates, 137 

especialmente videoconferências, fóruns de discussão na internet e 138 

mecanismos públicos de consulta não presenciais, a serem 139 

viabilizados pelo Ministério da Cultura. § 3º As atividades e decisões 140 

tomadas nas reuniões serão registradas em ata própria e tornadas 141 

públicas através da página eletrônica do CNPC. § 4º As reuniões 142 

deverão ser realizadas, preferencialmente, em datas não coincidentes 143 

com outras instâncias do CNPC. Art. 8º As decisões do Colegiado 144 

Setorial de Música serão tomadas por maioria simples de votos, salvo 145 

o disposto no art. 14, deste Regimento Interno. § 1º O exercício do 146 

voto é privativo dos membros titulares ou suplentes, não sendo 147 

permitido seu exercício por representantes, mesmo que qualificados.  148 

§2º A substituição do membro titular, em Plenário, poderá ser feita 149 

somente pelos suplente eleito, de acordo com o disposto no art. 4º. 150 

§3º O membro suplente terá direito a voz e voto na ausência do 151 

titular. §4º Todos os documentos, relatórios e atas de reuniões – 152 

presenciais ou remotas – produzidas pelo Colegiado Setorial de 153 

Música deverão ser postos à disposição em sítio eletrônico, remetidos 154 

aos membros do colegiado e arquivados pelo Ministério da Cultura. 155 

Art. 9º A matéria a ser submetida à apreciação do Plenário pode ser 156 

apresentada por qualquer membro e constituir-se-á de: I – 157 

recomendação, quando se tratar de manifestação sobre 158 

implementação de políticas, programas públicos e normas com 159 

repercussão na área da Música; e II – moção, quando se tratar de 160 

outra manifestação dirigida ao Poder Público e/ou à sociedade civil 161 



 

em caráter de alerta, comunicação honrosa ou pesarosa. § 1º As 162 

recomendações serão encaminhadas à Secretaria-Executiva do CNPC, 163 

que as colocarão na pauta da instância apropriada do Conselho para 164 

análise e tramitação, conforme ordem cronológica de apresentação 165 

ou atendendo às prioridades fixadas pelo Colegiado Setorial de 166 

Música. § 2º As recomendações e moções serão datadas e 167 

numeradas em ordem distinta, cabendo à Secretaria-Executiva do 168 

CNPC coligi-las, ordená-las e indexá-las. § 3º As moções independem 169 

de apreciação por outras instâncias do Conselho, devendo ser 170 

votadas na reunião plenária que forem tempestivamente 171 

apresentadas, ou não havendo quórum ou tempo hábil para fazê-lo, 172 

na reunião subseqüente. Art. 10. A articulação das agendas e a pauta 173 

de trabalho serão elaboradas e desenvolvidas pela Secretaria-174 

Executiva do CNPC, em comum acordo com o Plenário do Colegiado 175 

Setorial de Música. Art. 11. A participação dos membros do Colegiado 176 

Setorial de Música é considerada prestação de serviço de relevante 177 

interesse público, não sendo remunerada. Art. 12. Poderão ser 178 

convidadas, pelo Plenário do Colegiado Setorial de Música, para 179 

participarem de reuniões específicas, com direito a voz e sem direito 180 

a voto, pessoas e instituições relacionadas a assuntos que estejam 181 

sendo objeto de análise. Parágrafo único. A presença de pessoas 182 

convidadas não será computada para efeito de quorum das reuniões 183 

do Colegiado. Art. 13. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, 184 

as normas estabelecidas pelo Regimento Interno do CNPC. Parágrafo 185 

único. As dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento 186 

Interno serão solucionadas pelo Plenário do CNPC, que, observada a 187 

legislação vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao 188 

funcionamento do Colegiado de Música e à ordem dos trabalhos. Art. 189 

14. O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante 190 

proposta do Plenário, com aprovação de dois terços dos membros do 191 

Colegiado. Art. 15. Este Regimento Interno deverá ser encaminhado 192 

ao Plenário do CNPC e submetido à aprovação do Ministro de Estado 193 



 

da Cultura.”. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 194 

terminou a leitura do regimento, informou que, como não houve 195 

destaque em todos os artigos, o regimento estava aprovado da 196 

maneira como estava, sendo apenas tratado o artigo 4º, o qual havia 197 

destaque. O Sr. Eduardo Rajo (Associação Brasileira de Produtores 198 

de Discos - ABPD) registrou que não havia recebido a proposta de 199 

regimento interno e que só estava tendo oportunidade de lê-lo 200 

naquele momento o que dificultava um maior aprofundamento; 201 

Questionou quanto ao texto “Art. 4º O Plenário do Colegiado Setorial 202 

de Música será composto por, titulares e suplentes, representantes 203 

do poder público e da sociedade civil nomeados pelo Ministro de 204 

Estado da Cultura, conforme segue: I – 5 (cinco) representantes do 205 

Poder Público, escolhidos dentre técnicos e especialistas indicados 206 

pelo Ministério da Cultura e/ou pelos órgãos estaduais, distritais e 207 

municipais relacionados ao setor e seus suplentes; II – 15 (quinze) 208 

representantes da sociedade civil organizada, escolhidos pelos 5 209 

(cinco) fóruns setoriais de cada macrorregião administrativa e seus 210 

suplentes.”, pois existiria a idéia de ter um rodízio, e questionava se 211 

não poderiam deixar essa questão da escolha dos fóruns setoriais 212 

mais aberta, pois receava que com isso eles engessassem o CSM, e 213 

no que tangia a representação da sociedade civil, sugeriu que fosse 214 

escolhido diretamente pelo Ministério da Cultura, relacionados ao 215 

setor que melhor representassem. O Sr. Juscelino Alves de 216 

Oliveira (Du Oliveira) (Região Centro-Oeste) explicou que a 217 

discussão dos representantes e dos fóruns era uma questão que 218 

vinha desde 2005 das câmara setoriais, e que não era a forma que os 219 

músicos queriam, mas que o Ministério achou que pudesse facilitar o 220 

processo, e eles não podiam perder de vista que a sociedade civil 221 

organizada iria poder escolher seus próprios representantes, e não o 222 

Ministério, o que era fundamental. O Sr. Manoel José de Souza 223 

Neto (Região Sul) colocou que aquilo era interessante no diálogo, 224 

mas tinha que ver se legalmente era viável, então não achava 225 



 

possível que eles entrassem naquela discussão. O Sr. Gustavo 226 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) explicou que o Regimento havia 227 

sido aprovado no plenário, que tinha sido elaborado por um Grupo de 228 

Trabalho que havia trabalhado por um ano para elaborar aqueles 229 

regimentos, em um melhor formato; esclareceu que antigamente, 230 

cada câmara setorial funcionava de uma maneira própria, umas com 231 

40 membros e outras com 15, umas com rotatividade e outras não, e 232 

isso teve que ser ajustado para a instalação do plenário do CNPC e 233 

com isso eles decidiram que era necessário um Regimento para o 234 

CNPC e um para cada Colegiado Setorial; explicou que cabia ao 235 

plenário pensar em como faria com relação às entidades nacionais, 236 

pois a música tinha entidades bem consolidadas. O Sr. Eduardo 237 

Rajo (Associação Brasileira de Produtores de Discos - ABPD) reiterou 238 

que eles tinham uma excelente oportunidade de ter uma mesa de 239 

debate produtivo, que buscasse soluções para os problemas dos 240 

setores da música, e eles tinham como convergir em alguns pontos, 241 

mas a crítica que ele colocava desde o começo das reuniões da 242 

Câmara Setorial, era que ele achava que estavam perdendo em 243 

representatividade, pois teriam diversos agentes que eram 244 

fundamentais estar naquela mesa, não apenas para ter outra visão 245 

do negócio, mas para que eles trouxessem problemas específicos de 246 

cada segmento para que pudessem discutir tudo que fosse 247 

necessário, e pelo entendimento que havia tido, ele se preocupava 248 

apenas em tornar aquele conselho um órgão representativo, aonde 249 

cada entidade se sentisse a vontade para trazer os problemas e que 250 

fosse um fórum adequado de discussão dentro do Ministério; sugeriu 251 

que se excluísse o termo “fóruns setoriais de cada macrorregião”, 252 

pois o plenário deveria trazer a sugestão de novos representantes e o 253 

plenário do CSM escolheria se deveria ou não ter assento, baseados 254 

na representatividade de cada um. O Sr. Manoel José de Souza 255 

Neto (Região Sul) retificou que o fórum em cada estado não seria de  256 

grupos organizados apenas de músicos, teriam manifestações 257 



 

populares, manifestações específicas de cada região que faça parte, 258 

elementos da cadeia produtiva, até porque quanto mais afastados 259 

dos grandes centros, mais as organizações se organizavam como um 260 

todo e em várias regiões do Brasil os pequenos produtores, 261 

divulgadores, artistas se reuniam todos juntos, pois não existia uma 262 

organização tão forte como no caso da indústria dos grandes centros 263 

que conseguia ter uma representação própria, por isso eles 264 

precisavam dos fóruns; sugeriu que eles pensassem uma forma de 265 

abrir o espaço para as pequenas organizações que não tinham 266 

representatividade; sugeriu que eles colocassem a 267 

representatividade, uma forma de ter a sociedade civil, a cadeia 268 

produtiva e os artistas. A Sra. Cristina Grossi (Associação Brasileira 269 

de Educação Musical – ABEM) lembrou que na última reunião esse 270 

tinha sido um ponto complicado, e quanto às associações realmente 271 

não tinham achado uma saída para essa questão, então sugeriu que 272 

eles revisassem esse aspecto para melhor comportar essa 273 

representatividade das associações. O Sr. Juscelino Alves de 274 

Oliveira (Du Oliveira) (Região Centro-Oeste) questionou como eles 275 

iriam fazer na discussão do Art. 4º, pois ele era motivo de discussão 276 

e descontentamento de várias partes, então questionou se eles iriam 277 

rediscutir tudo, desde a questão da regionalização, por onde eles 278 

caminhariam naquela discussão. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-279 

Geral do CNPC) esclareceu que o regimento do plenário do CNPC no 280 

art. 10 dava liberdade para que a definição da representação da 281 

sociedade civil ficasse a cargo de cada colegiado, no seu regimento 282 

interno; sugeriu que eles citassem no regimento interno deles, pois 283 

era permitido pelo parágrafo 4º do regimento do plenário do CNPC, 284 

que explicitassem quais o segmentos que estariam representados, 285 

então eles poderiam deixar de forma clara a representação que eles 286 

queriam. O Sr. Elielton Alves Amador (Região Norte) registrou que 287 

a região norte tinha um único fórum mobilizado que era o Fórum do 288 

Pará, representando a região norte, eles sabiam que havia uma 289 



 

desigualdade regional grande, e eles tinham que trabalhar no sentido 290 

de diminuir essa desigualdade, e deveriam atender interesses não só 291 

econômicos, mas também sociais; sugeriu que eles avançassem 292 

nessa questão, para que eles não estacionassem a discussão da 293 

desigualdade regional, e acreditava que existiam outras políticas que 294 

iriam fomentar essa integração regional, mas queria saber quais os 295 

critérios para garantir a participação dos segmentos quanto ao 296 

equilíbrio regional. O Sr. Cláudio Levitan (Região Sul) manifestou 297 

que estava frustrado com o processo reducionista a que o colegiado 298 

havia chegado, reiterou que a questão do Eduardo era importante, 299 

que todos os setores da música deveriam estar representados nos 300 

assentos do CSM, e era um colegiado que deveria ser diferenciado 301 

dos demais, pois nele havia a indústria, diversos segmentos de 302 

particularidades setoriais, regionais e outros, e no momento que eles 303 

reduziam aquele modelo eles estariam burocratizando a questão da 304 

música, e não atacando os problemas cruciais, os nós que haviam na 305 

música; considerava que as Câmaras Setoriais tinham grande 306 

participação no retrato da música no Brasil e um dos grandes 307 

resultados seria a colocação da música como parte da educação das 308 

crianças no Brasil, o que iria alterar completamente o quadro da 309 

música no Brasil, e eles tinham que discutir o Plano Nacional da 310 

Música, uma Agência Nacional da Música, onde pudesse permear um 311 

dos produtos de maior exportação que era a música, havia certa 312 

frustração da última reunião para a reunião daquele momento, pois 313 

eles tinham saído com um Plano Nacional de Música praticamente 314 

aprovado, acertos que poderiam acontecer juntamente com o 315 

processo, a Agência que deveria ter uma Agência como a do 316 

Audiovisual que era grande o suficiente, pois se tratava de uma 317 

indústria, e se não pensassem na música como uma indústria, eles 318 

certamente não iriam conseguir chegar onde desejavam, eles 319 

estavam reduzindo a discussão aos pequenos pontos, reiterou que 320 

não perdessem o patrimônio de discussão que eles haviam discutido 321 



 

esse tempo todo e no que havia sido conquistado quando na última 322 

reunião tinham tratado sobre o Plano, sobre a Agência e haviam 323 

tratado a Música como um colegiado diferenciado. O Sr. Carlos 324 

Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) fez um aparte e reiterou que 325 

eles não podiam perder de vista todo o processo de sete anos que 326 

haviam passado, e por outro lado, eles estavam pensando em uma 327 

gestão participativa, onde eles tinham uma base e precisavam ter um 328 

representante para essa base, e a discussão era como organizar isso, 329 

se tivesse essa base montada não teria problema, infelizmente eles 330 

não tinham isso pronto e estavam tentando organizar. O Sr. Eduardo 331 

Rajo (Associação Brasileira de Produtores de Discos - ABPD) colocou 332 

que eles estavam há muito tempo discutindo a forma e não o 333 

conteúdo; sugeriu que retirasse o inciso II. O Sr. Gustavo Vidigal 334 

(Secretário-Geral do CNPC) explicou que isso não era possível, só 335 

seria possível mexer nos parágrafos, e não nos incisos, a não ser que 336 

fosse modificado no plenário do CNPC. O Sr. Eduardo Rajo 337 

(Associação Brasileira de Produtores de Discos - ABPD) colocou que 338 

então sua sugestão não teria como ser feita, pois ele iria sugerir que 339 

excluísse o termo “dos fóruns setoriais das macrorregiões”, e achava 340 

que seria possível alterar, que existia uma brecha, por se tratar do 341 

regimento do CSM, que se alterasse um inciso, de forma a não 342 

engessar essa representação. O Sr. Manoel José de Souza Neto 343 

(Região Sul) esclareceu que no Artigo 4º, Parágrafo 3º, estabelecia 344 

que essa indicação era uma reorganização de forças quando existisse 345 

um problema de representação, então existia um instrumento do 346 

governo, caso houvesse algum problema de disparidade entre as 347 

representações dentro do colegiado; explicou também que haviam 348 

194 segmentos da música, então se eles pensassem onde a música 349 

estava, não teria como, pois eram centenas de manifestações, 350 

movimentos, estéticas e categorias profissionais diferentes, pois 351 

dentro da música havia uma diversificação muito grande, e isso 352 

causava um problema de representação que era de percepção do 353 



 

governo de que a música era algo ímpar, que não dava para tratar da 354 

mesma maneira e lembrou que existiam mais de 5 anos de trabalho 355 

que não poderia ser esquecido, não era uma construção, eles tinham 356 

que acumular e pensar como trazer o que existia. O Sr. Gustavo 357 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) sugeriu que tinham mais 3 358 

inscrições e após isso encerrariam as mesmas. A Sra. Cristina 359 

Grossi (Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM) 360 

questionou o que seriam as macrorregiões administrativas, se elas 361 

tinham sede, ou qual era a organização dessa representação, pois os 362 

fóruns que iriam eleger os 15, então era dúvida que poderia ajudar a 363 

esclarecer. O Sr. Flávio Mattos de Oliveira (Região Sudeste) 364 

colocou que todos estavam em uma posição convergente, em um 365 

único artigo, e era uma questão extremamente técnica, e já havia 366 

sido observado que eles não poderiam fazer nada que fosse contra o 367 

regimento do CNPC, e sim alterar alguns parágrafos, e achava que 368 

havia algum equívoco no caput do artigo, pois o ministro nomeava, 369 

ele legitimaria aqueles que eram levados pelos fóruns, ou seja, não 370 

havia nenhuma ingerência do Ministério da Cultura, ele simplesmente 371 

legitimaria aqueles que eram levados pelos fóruns regionais e o que 372 

estava sendo discutido era se teria o fórum setorial condição de 373 

indicar algumas representações que seriam do interesse, caberia a 374 

eles ter condições de indicar pessoas que seriam importantes para 375 

aquele trabalho, então seria conveniente manter uma indicação pelos 376 

fóruns, se não eles continuariam discutindo a mesma coisa. O Sr. 377 

Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira) (Região Centro-Oeste) 378 

esclareceu que o inciso II do artigo 4º engessava e complicava 379 

porque seriam escolhidos 3 representantes por cada região, e dentro 380 

desses fóruns teriam que estar colocados todos os elos da cadeia e 381 

eles precisavam se debruçar sobre como isso iria se dar, pois 382 

precisavam estar representados de uma ponta a outra e como eram 383 

apenas 3 por região, precisava ter um músico, um produtor, enfim, 384 

então os fóruns setoriais deveriam obedecer o mesmo formato das 385 



 

conferências, o fato era que aquele era um colegiado escolhido, e eles 386 

não tinham o poder de escolher quem deveria ou não fazer parte, 387 

mas poderiam indicar que isso fosse ampliado e a sociedade civil que 388 

iria fazer isso. O Sr. Fabiano Lima (Assessor Técnico CNPC) explicou 389 

que eles não podiam perder a perspectiva de que aquele era um 390 

colegiado formado por representantes e eles teriam que representar 391 

um grupo, um segmento ou mais do que isso, e eles tinham que ver 392 

que o membro do colegiado setorial e o membro do conselho, por 393 

mais que eles estivessem ligados a determinado setor, segmento da 394 

cadeia produtiva, ele não seria um representante exclusivo daquele 395 

setor ou daquela parcela do setor, por conta dessa limitação, ele teria 396 

que responder a uma diversidade maior do setor, e a idéia era que 397 

com o tempo, com o fortalecimento do colegiado a idéia era que ele 398 

fosse cobrado por mais de um segmento ou setor, então era claro 399 

que existiam afinidades e tendências, mas quando o representante se 400 

impuser como candidato àquele fórum, ele teria que se comprometer 401 

a representar o posicionamento, a visão de várias áreas e teriam que 402 

prestar contas do que estavam fazendo. O Sr. Gustavo Vidigal 403 

(Secretário-Geral do CNPC) colocou que a questão da representação 404 

era um problema, a cultura estava entrando tarde na organização do 405 

País, e todas as questões seriam tratadas, mas era muito difícil 406 

chegar a um modelo ideal, mas deveria chegar a algo que se 407 

aproximasse da realidade, por exemplo, o CNS tem usuários, 408 

gestores públicos e profissionais de saúde, então era um formato 409 

consolidado; explicou que eles poderiam mudar isso, mas não era na 410 

canetada, era a sociedade que iria organizar a sua forma de 411 

representação, demoraria mais, mas seria mais perene, era a 412 

democracia, então uma condição que era fundamental era que os 413 

representantes fossem eleitos, e o espaço só teria relevância se 414 

tivesse uma pauta importante, por isso cada vez mais os espaços se 415 

tornavam importantes; reiterou que quanto ao regimento o único 416 

ponto que havia conflito seria o parágrafo 4º, que teria uma proposta 417 



 

de redação do Sr. Carlos Gonçalves Machado Neto; explicou que 418 

caberia ao plenário definir os segmentos que seriam elegíveis, e quais 419 

os fóruns que o colegiado entendia que fosse necessário ter 420 

representação. O Sr. Eduardo Rajo (Associação Brasileira de 421 

Produtores de Discos - ABPD) questionou o porquê de 5 terem que 422 

escolher, se eles tinham um plenário com 18. O Sr. Gustavo Vidigal 423 

(Secretário-Geral do CNPC) explicou que aquilo havia sido acordado, 424 

pois tinham colegiados com os mais diversos números de 425 

componentes, então eles tinham que adequar isso para legitimar, e 426 

frisou um número de 15, e a escolha desses 15 que poderia ser 427 

delimitado. O Sr. Carlos Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) 428 

explicou que estava sendo toda uma compilação dos documentos que 429 

foram produzidos pelas Câmaras Setoriais, e estavam com dois 430 

profissionais pegando toda a informação que estava no GoogleGroups 431 

e passando ao Cultura Digital, que era um site do Ministério da 432 

Cultura, que era o local pactuado onde ficaria a memória de toda a 433 

discussão e isso tudo seria organizado e criterizado; explicou que em 434 

cada macrorregião fossem escolhidos 3 representantes, então sugeriu 435 

que eles tivessem 3 macro-categorias, como o Músico, o Produtor, e 436 

as Associações, que poderiam representar várias categorias, então 437 

sugeriu que em cada macrorregião fosse escolhidos três 438 

representantes respeitando que se tenha um de cada macro-439 

categoria dessas, e questionou também qual seria o critério de 440 

definição para as associações, e com esse processo estariam 441 

resguardadas 5 vagas para os músicos, 5 vagas para as associações 442 

e 5 vagas para os produtores artísticos, que seria a proposta mais 443 

democrática. O Sr. Cláudio Levitan (Região Sul) colocou que essa 444 

proposta mais uma vez era reducionista, pois no segmento do Músico 445 

existia o criador, o compositor, o intérprete, as bandas, os gêneros, 446 

mercados e nichos definidos, ou seja, não era nenhum privilégio dizer 447 

que a música era diferente das outras áreas, mas questionou como 448 

os fóruns teriam um processo de eleição que garantiria que na ponta 449 



 

eles teriam os atores corretos que eles idealizaram. O Sr. Carlos 450 

Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) colocou que isso seria 451 

discutido na parte da tarde, onde eles discutiriam as pré-452 

conferências, pois lá eles iriam criar o critério necessário. O Sr. 453 

Cláudio Levitan (Região Sul) colocou que por isso existia a 454 

frustração, que os burocratas haviam vencido os criativos e disse que 455 

não sabia como resolver isso, mas poderia fazer uma canção. O Sr. 456 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) reiterou que o encontro 457 

ali era parte de uma organização maior, e lembrou que na cultura 458 

havia mais de 100 segmentos que estariam contemplados nos fundos 459 

setoriais e reiterou que esse era um desafio do Ministério, para 460 

ampliar cada vez mais o diálogo com a sociedade, mas eles 461 

precisavam configurar o regimento que iria gerar a criação da 462 

portaria que disciplinaria o processo eleitoral, mas que era 463 

necessária. O Sr. Fernando José Amorim Marinho (Região 464 

Nordeste) questionou quanto à negociação do plenário do CNPC o 465 

número de 15 representantes, pois ele não achava coerente que um 466 

colegiado tivesse 15, outro 40, outro 10 e discordava absolutamente 467 

do que o Sr. Cláudio Levitan havia colocado, pois música era música, 468 

teatro era teatro e garantidamente, pois como ele, ela era ator, 469 

diretor de teatro, e escritor então sabia a total diferença de cada 470 

uma, mas isso havia sido negociado, era proposta do ministério, do 471 

CNPC e isso teria sido aprovado apesar da colocação de que isso seria 472 

problema, colocou a frustração pela representação por macrorregião, 473 

pois a questão era que desde 2005 eles questionavam, uma vez que 474 

a região sul tinha 3 estados e o nordeste tinha 9, e isso havia sido 475 

questionado e era um problema delicado e defendia que um estado 476 

tivesse um representante, ou que houvesse uma proporcionalidade; 477 

Sugeriu que garantisse as representações institucionais nacionais, 478 

pois era muito complicado isso no segmento da música e que fossem 479 

retirados os assentos que tem menor representatividade, para que 480 

desse um equilíbrio e efetivamente colocasse instituições de 481 



 

representatividade nacional. O Sr. João Guilherme Ripper 482 

(Academia Brasileira de Música) colocou que temia ver abandonado o 483 

tema da criação da agência nacional que daria conta de muitos 484 

aspectos importantes dessas decisões em ações práticas que dêem 485 

conta, para que as decisões que saíssem do CSM não ficassem 486 

apenas em decisões, mas que virassem política cultural para a área 487 

da música, em todos os aspectos, e esse nó que não iria se dissolver 488 

com a estrutura do colegiado, então as deliberações iriam passar do 489 

colegiado para ações efetivas para a promoção da música brasileira. 490 

A Sra. Maria Alice Martins (Região Centro-Oeste) questionou que 491 

eles não poderiam fazer a alteração do inciso, então sugeriu que a 492 

proposta feita de 5, 5 e 5 seria a proposta mais lógica, pois não iriam 493 

conseguir uma representação ideal, mas colocou que o desafio do 494 

Ministério da Cultura então era definir o que seriam os fóruns 495 

regionais de cada macrorregião, como eles se constituíam, e como 496 

iria eleger esses representantes de forma que essa representação se 497 

mantenha. O Sr. Carlos Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) 498 

encaminhou que cada região, era uma macrorregião e que em cada 499 

uma delas teria três categorias, o músico, o produtor ou empresário e 500 

as associações, a discussão de como eles iriam eleger dentro do 501 

processo de eleição seria à tarde com o modelo da pré-conferência. O 502 

Sr. Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira) (Região Centro-503 

Oeste) colocou que isso geraria problemas porque seria como ABEM 504 

com ABPD, elas não conversam a mesma língua, em tese, cada um 505 

defendia uns interesses, então propôs que o Fórum indicasse para o 506 

plenário do CNPC que revisse essa posição com relação à música, 507 

pois isso não contemplava. O Sr. Carlos Gonçalves Machado Neto 508 

(FUNARTE) sugeriu que ou eles cancelavam todo o processo, ou 509 

fossem um pouco mais flexíveis e criassem uma maneira de fazer 510 

daquela forma e se posicionar contrariamente e tentar modificar isso 511 

ao longo do tempo. O Sr. Eduardo Rajo (Associação Brasileira de 512 

Produtores de Discos - ABPD) sugeriu que criasse um novo parágrafo 513 



 

onde ficasse claro que esse fórum macrorregional fosse escolhido 514 

pelo plenário; questionou o que são os fóruns das cinco 515 

macrorregiões. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 516 

explicou que o inciso II, do artigo 4º coloca que são 15 517 

representantes da sociedade civil, escolhidos pelos 5 fóruns setoriais 518 

de cada macrorregião administrativa, era um espaço político que 519 

seria construído pelo Ministério, então quem vai definir quem vai 520 

sentar aqui são os fóruns regionais, poderia participar qualquer 521 

pessoa que se identificasse com o tema, agora pleitear um cargo, 522 

uma vaga, só poderá se ele contemplar um dos três segmentos. O Sr. 523 

Cláudio Levitan (Região Sul) colocou que nesse encontro teria que 524 

participar todas as associações, mais os músicos e outros. O Sr. 525 

Carlos Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) colocou que apenas 526 

estava havendo uma dificuldade com o português, o que eles 527 

estavam colocando como fórum eram as categorias, fórum era o 528 

lugar onde seriam decididas as três categorias, então na região 529 

sudeste teriam músicos, empresários e entidades, e a dinâmica teria 530 

vários problemas que seriam resolvidos na organização dos fóruns. O 531 

Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) esclareceu que 532 

quanto à votação os fóruns serão constituídos, e na hora da votação 533 

ficará livre, por exemplo, um músico, no caso da associação 534 

empresarial ele pode votar na associação tal, de forma a montar a 535 

melhor representação, era disputa. O Sr. Carlos Gonçalves 536 

Machado Neto (FUNARTE) explicou que a diferença das associações 537 

era plausível de diferenciar de uma forma objetiva. O Sr. Elielton 538 

Alves Amador (Região Norte) colocou que eles estavam caminhando 539 

para onde seria realmente o problema, qual seria a 540 

representatividade dos fóruns, reiterou que seria o ideal ter uma 541 

representatividade estadual, o que eles estavam criando era uma 542 

instituição de poder e eles estavam ali para começar todo um 543 

processo junto às bases, pois eles tinham que superar o que estava 544 

sendo colocado, ver as bases, ver quais entidades teria assento no 545 



 

colegiado e reiterou que a representatividade por macrorregiões era 546 

uma maneira de dar oportunidade para que a associação deles 547 

disputasse em algum pé de igualdade o espaço político. A Sra. 548 

Cristina Grossi (Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM) 549 

colocou que achava complicado nomear categorias, pois as mesmas 550 

se fundiam de certa forma, então teriam que aprimorar as 551 

categorias; explicou que quanto às associações, deveria ser 552 

normatizado, pois no caso da ABEM mesmo, era uma entidade 553 

nacional com representação em todos os estados, então a ABEM 554 

poderia conseguir representantes nas 5 macrorregiões, teria que ter 555 

uma sensibilidade quanto a isso; sugeriu que definisse a 556 

representação a nível nacional e onde ela entraria na regionalidade, 557 

que seria uma questão de normatização; informou que não poderia 558 

estar presente na parte da tarde, informou também que a ABEM 559 

estaria com uma nova diretoria, e essa nova direção estava 560 

representada pela Sra. Flávia Narita (ABEM) que estava presente, 561 

porém que não tinha direito a voto, mas em sua ausência ela iria 562 

participar. O Sr. Rênio Quintas (Região Centro-Oeste) colocou que 563 

isso vinha desde quando foram formatadas as câmaras setoriais, 564 

então o que eles tinham que observar que o Governo vinha para 565 

tentar corrigir algo muito antigo, e que vinha para tentar construir 566 

uma identidade cultural brasileira, e isso estava sendo passado 567 

direto, como se eles estivessem lidando com forças iguais e não era, 568 

trata-se de uma questão mais antiga e ideológica do ponto de vista 569 

que eles estavam defendendo e qual era o objetivo daquela instância 570 

perante a sociedade brasileira e aquela era a responsabilidade do 571 

governo, e no formato como estava não haveria uma ação efetiva do 572 

Estado, e como eles tinham agentes muito fortes do ponto de vista 573 

econômico eles estavam estabelecendo uniões de poder de tal forma 574 

que eles conseguiriam apenas criar grandes possibilidades de 575 

crescimento, mas desigual e desequilibrado, porém havia uma 576 

necessidade óbvia de se mobilizar a base e eles manteriam da forma 577 



 

como estava, e o governo deveria agir nas bases para mobilizar, 578 

então eles tinham que trabalhar para que aquele fosse um espaço 579 

onde eles pudessem efetivamente pensar na cultura, lá na ponta 580 

chegando até o usuário, e não ficar naquele engodo. O Sr. Fernando 581 

José Amorim Marinho (Região Nordeste) questionou se as reuniões 582 

teriam o propósito de serem temáticas ou seriam mistas, ou se 583 

teriam focos, ou através das portarias os fóruns e as eleições serem 584 

feitas através dos pontos temáticos; colocou também que não tinha 585 

entendido quanto à representação, como seria a formatação, e 586 

questionou qual seria a funcionalidade dos fóruns estaduais, e quanto 587 

à criação de uma agência ele achava que complicava mais ainda, 588 

além de que havia a dificuldade maior do que em uma Agência 589 

comum, eles tratavam de bens normais, essa Agência trataria de 590 

produção simbólica, o que seria muito complicado. O Sr. Carlos 591 

Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) explicou que o Rede Música 592 

Brasil estava separado em 4 macro-temas, comunicação, formação, 593 

marcos regulatórios e legislação e circulação, eles acreditavam que o 594 

grande gargalo da música era a circulação, que era um macro-tema 595 

organizado, eles estavam pensando na regulamentação também do 596 

ensino musical, então os próprios personagens da música que 597 

estavam sentados no colegiado estavam atualizados quanto ao Rede 598 

Música Brasil, e isso que seria a parte mais complicada, e iriam partir 599 

disso para depois progredir, eles tinham que acreditar que aquela 600 

instância era aonde eles poderiam normatizar para a partir disso 601 

passar a conversar para chegar aonde eles queriam, onde o colegiado 602 

fosse um espaço de mobilização, discussão e flexibilização. O Sr. 603 

Cláudio Levitan (Região Sul) lembrou que no ano seguinte eles 604 

teriam eleições, e com isso poderia ter a mudança de todos os 605 

agentes públicos que estariam dirigindo e conduzindo a política, o 606 

mesmo agente político criou duas esferas de discussão no âmbito de 607 

idealismo e solução, a criação dos fóruns teria sido com essa intenção 608 

do governo, a rede que teria sido criada depois, e eles teriam 609 



 

recomendado ao Ministério da Cultura e ao Ministério da Educação 610 

que tivessem esse espaço, então todos eram participantes daquele 611 

processo, e lembrou que estava nessa luta há 40 anos, desde a 612 

ditadura militar e que por isso a saúde estava organizada, porque na 613 

cultura tinha o exército na porta, eles tinham que pensar que o 614 

processo que eles estavam consolidando era independente de 615 

governo. O Sr. Fernando José Amorim Marinho (Região Nordeste) 616 

complementou que o sistema criado deveria ser reforçado pelo 617 

Ministério da Cultura. O Sr. João Guilherme Ripper (Academia 618 

Brasileira de Música) colocou que com aquela constituição eles 619 

acabariam perdendo o que havia sido produzido e que independente 620 

da composição do colegiado eles não dariam conta da diversidade, 621 

mas que em todo o processo dos fóruns e que culminava com a Rede 622 

Música Brasil eles tinham que recuperar algumas discussões que 623 

poderiam chegar a termo. O Sr. Elielton Alves Amador (Região 624 

Norte) colocou que o gargalo para ele seria muito maior, pois haviam 625 

duas esferas diferentes sendo mobilizadas, então questionou como 626 

seria o debate na Rede Música Brasil. O Sr. Alexandre Silva 627 

Albuquerque (Região Nordeste) colocou que a representação do 628 

músico, que teria um interesse maior na produção simbólica teria 629 

ficado prejudicada, na presença do poder econômico, eles teriam que 630 

tratar diferente os desiguais e queria que revisse a questão da 631 

representação, das macro-categorias, pois nas entidades poderia ter 632 

entidade de músico, de produtor, e reiterou que eles tinham que ter o 633 

cuidado de quem seriam os representantes, até porque atrairia mais 634 

a cadeia da produção. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do 635 

CNPC) colocou que eles tinham que pensar exatamente na forma que 636 

seria essa composição. A Sra. Cristina Grossi (Associação Brasileira 637 

de Educação Musical – ABEM) colocou como sugestão a seguinte 638 

redação “a representação da sociedade civil deverá contemplar as 639 

áreas artística, educativa e produtiva, considerando associações 640 

correlacionadas ao setor de música.”, sendo o artista quem faz, quem 641 



 

executa, abrangeria tudo, educativo seria onde se passa a música, 642 

que seria melhor que transmissão, e produtivo, que entraria a 643 

mediação também, considerando associações e entidades, pois na 644 

hora de achar seus representantes eles considerariam as associações 645 

que tivessem força regional. O Sr. Juscelino Alves de Oliveira (Du 646 

Oliveira) (Região Centro-Oeste) colocou que era fundamental incluir 647 

rádios e TV’s públicas dentro da discussão. A Sra. Maya Suemi 648 

Lemos (FUNARTE) sugeriu que ficasse como área criativa, área 649 

produtiva e entidades e associações. O Sr. Gustavo Vidigal 650 

(Secretário-Geral do CNPC) colocou então que estes seriam os três 651 

segmentos que serão representados, área criativa, área produtiva e 652 

entidades e associações. O Sr. Cláudio Levitan (Região Sul) colocou 653 

que as palavras poderiam ser aquelas mesmas, só deveria explicar o 654 

que cada uma delas representava. O Sr. Carlos Gonçalves 655 

Machado Neto (FUNARTE) concordou em qualificar o que seria cada 656 

área dessas. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) deu 657 

intervalo para o almoço e pediu que todos retornassem às 14h15. O 658 

Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) reabriu a discussão 659 

e colocou que dentro do que eles precisavam, a proposta que havia 660 

sido feita contemplava, ou seja, o parágrafo 4º ficaria, qual seja: “a 661 

representação da sociedade civil deverá contemplar as áreas criativa, 662 

produtiva e associativa, relacionadas ao setor da música.”, e no caso 663 

das conferências eles detalhariam melhor essa questão. A Sra. Flávia 664 

Narita (ABEM) colocou que essas áreas da música, eles poderiam 665 

colocar áreas criativa, de formação e produção, pois teria toda a 666 

parte formativa que não teria como se enquadrar, a não ser por meio 667 

das associações. O Sr. Cláudio Levitan (Região Sul) questionou que 668 

eles estavam lidando com um regimento que teria sido feito em torno 669 

de todas as áreas da cultura, então qual seria a diferença a questão 670 

da formação na dança com aqueles três tópicos. O Sr. Gustavo 671 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) explicou que ali eles estavam 672 

fechando o regimento da música, a especificidade da música. O Sr. 673 



 

Rênio Quintas (Região Centro-Oeste) sugeriu que colocasse os 674 

termos educativo e social, pois ficaria muito mais abrangente. A Sra. 675 

Maya Suemi Lemos (FUNARTE) explicou que a tentativa era de 676 

manter três termos era contemplando as 3 áreas igualmente. O Sr. 677 

Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira) (Região Centro-Oeste) 678 

colocou que aí eles estariam entrando em uma seara que era o fórum 679 

que iria definir, se iria ser equitativo ou não iria depender da 680 

particularidade regional. O Sr. Alexandre Silva Albuquerque 681 

(Região Nordeste) mostrou receio na ampliação do termo criativo, 682 

uma vez que ele era muito usado na indústria criativa, pois o músico 683 

seria um dos elos dentro dessa área criativa da música, e um 684 

profissional da área de software musical pode achar que é da área 685 

criativa, não exatamente músico, mas da área. O Sr. Gustavo 686 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) explicou que para eles precisava 687 

apenas definir os segmentos que estariam incluídos. O Sr. Fernando 688 

José Amorim Marinho (Região Nordeste) sugeriu que colocasse 689 

mais do que 3 também. O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região 690 

Sul) colocou que se eles fossem explicitar um ou outro segmento, 691 

eles teriam que puxar todos os outros segmentos que não estavam 692 

nominados, pois eles estavam tratando de uma questão macro. O Sr. 693 

Rênio Quintas (Região Centro-Oeste) propôs que eles fizessem 3 694 

divisões associando criativo-artístico, produtivo-associativo e 695 

educativo-social, pois aí englobava todas as universalidades. O Sr. 696 

Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira) (Região Centro-Oeste) 697 

colocou que concordava com a proposta do Sr. Manoel Neto, pois a 698 

discussão não era científica, a intenção era apenas ver como as 699 

associações entrariam. O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região 700 

Sul) colocou que a questão era apenas de especificar quais entidades 701 

que representavam a economia diretamente e quais não tem a ver 702 

com a economia diretamente, teria que ficar bem claro que as 703 

associações não seriam dos grupos econômicos. O Sr. Carlos 704 

Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) colocou que educação e 705 



 

formação poderia ser incluída nessa que não tem interesse, porém 706 

essa era uma questão complicada, pois ao mesmo tempo tinham 707 

várias faculdades particulares abrindo cursos de música, e não eram 708 

sem fins lucrativos. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do 709 

CNPC) colocou que o segmento dos artistas eles sabiam qual era, os 710 

músicos e afins, e eles teriam uma maneira de comprovar isso 711 

depois, teriam o segmento empresarial ou ligado à parte econômica, 712 

e também seria pensado como comprovar isso, o que eles poderiam 713 

fazer era delimitar o que eles entendiam como associação, ficaria 714 

uma coisa geral e no caso do regimento eles não precisariam 715 

especificar, associações ligadas à área da música. O Sr. Fabiano 716 

Lima (Assessor Técnico CNPC) explicou que a terminologia, “sem fins 717 

lucrativos” se ela tivesse no estatuto ou no regimento, ou no objeto 718 

jurídico da associação, ela cai na terminologia, então ele poderia ter 719 

uma associação de produtores de soja sem fins lucrativos, a 720 

associação não teria fins lucrativos, mas ela estava ligada a uma 721 

atividade de produção, mas ela não tinha fins lucrativos; sugeriu que 722 

eles escolhessem uma terminologia que englobasse essas 723 

associações, pois o que eles estavam tentando definir era a finalidade 724 

da associação, ou seja, a associação não poderia estar ligada a 725 

interesses ou finalidades do setor de business do segmento de 726 

música. O Sr. João Guilherme Ripper (Academia Brasileira de 727 

Música) colocou que o essencial da questão estava entendido, e 728 

depois se juntavam algumas pessoas para definir o texto, uma parte 729 

seria o artístico que iria definir indivíduos e associações que os 730 

represente, e uma área voltada para a parte de negócios da música. 731 

O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região Sul) colocou que com 732 

isso eles tinham um problema de divisão e voltavam a ficar 733 

representatividade regional e os artistas não estariam garantidos, 734 

pois não havia uma entidade registrada como a Ordem dos Músicos 735 

do Brasil, se a divisão não for três, eles não conseguiriam dividir 736 

entre as macrorregiões, que eram cinco. O Sr. João Guilherme 737 



 

Ripper (Academia Brasileira de Música) concordou com a colocação 738 

do Sr. Manoel Neto, pois como eles tinham três cadeiras por 739 

macrorregião eles teriam os artistas, a questão associativa e outra 740 

voltada para a área de negócios, se não, não fecharia. O Sr. Gustavo 741 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou que posteriormente eles 742 

apresentariam uma proposta de texto para fechar aquilo. O Sr. 743 

Cláudio Levitan (Região Sul) colocou que na última reunião eles 744 

tinham aprovado o Plano Nacional da Música e eles tinham ficado de 745 

fechar alguns tópicos que não tinham sido concluídos, então segundo 746 

a ata, questionou se eles teriam aprovado o plano, naqueles termos. 747 

O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) explicou que o 748 

que havia sido aprovado era o caderno de diretrizes gerais da 749 

proposta do Plano Nacional da Música, o qual ainda teria que ser 750 

aprovado pelo Colegiado e pelo Conselho. Item 03 - Apresentação 751 

das Pré-Conferências Setoriais. O Sr. Gustavo Vidigal 752 

(Secretário-Geral do CNPC) informou a todos que o Colegiado Setorial 753 

do Circo se juntaria a eles, naquele momento e que o Sr. Pedro 754 

Domingues (SPC) faria a apresentação das pré-Conferências setoriais 755 

para os dois colegiados conjuntamente. O Sr. Pedro Domingues 756 

(Consultor SPC) iniciou sua apresentação sobre as pré-conferências 757 

setoriais, uma proposta de organização da participação dos setores 758 

na Conferência Nacional de Cultura, e disse ainda que essa proposta 759 

já existia desde a 1ª Conferência Nacional de Cultura; Colocou que as 760 

Pré-Conferências Setoriais de Cultura têm caráter mobilizador, 761 

propositivo e eletivo e são instâncias regionais da II Conferência 762 

Nacional de Cultura, relacionadas às áreas técnico-artísticas e de 763 

patrimônio cultural com assento no Conselho Nacional de Política 764 

Cultural; Relatou que os objetivos principais das Pré-Conferências 765 

seriam: Promover o debate entre artistas, produtores, conselheiros, 766 

gestores, investidores e demais protagonistas da cultura, valorizando 767 

a diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões; Fortalecer 768 

e facilitar a formação e o funcionamento de fóruns e redes de 769 



 

artistas, agentes, gestores, investidores e ativistas culturais; Debater 770 

e encaminhar propostas relativas ao temário da II CNC; Debater as 771 

diretrizes e ações específicas para cada segmento, de forma a 772 

contribuir com a formulação e avaliação dos respectivos Planos 773 

Nacionais Setoriais; Eleger os delegados setoriais das cinco 774 

macrorregiões brasileiras para a II CNC, representantes das áreas 775 

técnico-artísticas e de patrimônio cultural com assento no Plenário do 776 

CNPC; Instalar os colégios eleitorais regionais, responsáveis pela 777 

eleição dos membros dos Colegiados Setoriais instalados no âmbito 778 

do CNPC, bem como pela elaboração de listas tríplices com indicação 779 

de nomes que comporão a representação setorial do Plenário do 780 

CNPC; e Eleger os membros dos Colegiados Setoriais constituídos no 781 

âmbito do CNPC para o exercício do mandato referente ao biênio 782 

2010/2011, nos termos do Regimento Interno do Conselho Nacional 783 

de Política Cultural. O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC) 784 

explicou que a organização das plenárias das Pré-conferências 785 

Setoriais de Cultura serão constituídas de delegações setoriais de 786 

todo o país, respeitando o equilíbrio entre as unidades da federação, 787 

escolhidas em processos de mobilização setorial, inclusive através de 788 

fóruns setoriais locais, orientados e supervisionados pelo Ministério 789 

da Cultura; Informou que o Ministério criou um Comitê Executivo,  790 

composto pela Secretaria Executiva, Secretaria de Articulação 791 

Institucional e Secretaria de Políticas Culturais, para dar assessoria 792 

ao Comitê Nacional; Informou ainda que terão comissões temáticas 793 

para cada um dos segmentos artísticos e culturais, compostas pelas 794 

instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, de acordo com sua 795 

especialização e missão institucional, ficando incumbidas de 796 

organizar, junto ao Comitê, os processos presenciais e virtuais que 797 

forem programados, na forma de regulamento; Ressaltou que cada 798 

comissão temática terá como responsabilidade a promoção, 799 

fiscalização e acompanhamento da mobilização dos setores, e deverá 800 

orientar a normatização do processo de escolha dos participantes 801 



 

para as pré-conferencias setoriais, contemplando os critérios gerais a 802 

seguir: Abrangência Territorial, Complexidade de Cada Setor, 803 

Incorporação dos Agentes Econômicos e Técnicos, Representatividade 804 

Diversificada e Reconhecimento das Instituições e Organizações 805 

Setoriais; Explicou que serão realizadas Pré-Conferências Setoriais de 806 

Cultura para as áreas técnico-artísticas e de patrimônio cultural 807 

constituídas em Colegiados Setoriais com assento no Plenário do 808 

CNPC; Colocou também que as Pré-conferências serão organizadas 809 

pelo Ministério da Cultura com o apoio dos entes federados e 810 

entidades não governamentais. Na continuidade, o Sr. Pedro 811 

Domingues (Consultor SPC) informou que serão realizadas por área 812 

individualmente ou agrupando diversas áreas, e poderão contar com 813 

plenárias virtuais e/ou presenciais e ainda, que as áreas que eram 814 

16, agora são 19, quais sejam: Arte Digital, Artesanato, Arquitetura, 815 

Arquivos, Museus, Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Culturas Afro-816 

Brasileiras, Culturas Indígenas, Culturas Populares, Dança, Design, 817 

Livro, Leitura e Literatura, Moda, Música, Patrimônio Imaterial, 818 

Patrimônio Material e Teatro. Informou que a composição das 819 

plenárias se dará por: Representantes do poder público, sendo 01 820 

representante de cada uma das áreas técnico-artísticas e de 821 

patrimônio cultural, indicados pelo órgão estadual de cultura, entre 822 

funcionários e gestores municipais ou estaduais de cultura; 823 

Candidatos a delegados da sociedade civil, sendo 03 representantes 824 

de cada uma das áreas técnico-artísticas e de patrimônio cultural, 825 

através de critérios estabelecidos pelo órgão responsável pela 826 

realização; Delegados natos oriundos dos Colegiados Setoriais e da 827 

Plenária do Conselho conforme área de atuação; As plenárias das 828 

Pré-conferências Setoriais contarão ainda com convidados com direito 829 

a voz e observadores, sem direito a voz e voto, para cada uma das 830 

áreas artísticas e de patrimônio cultural, a ser definido em comum 831 

acordo entre o Comitê Executivo Setorial e o órgão responsável pela 832 

realização. Explicou que a participação nas Plenárias será da seguinte 833 



 

forma: Os candidatos a delegados da sociedade civil, tem direito a 834 

voz e voto, votam e são votados; Os representantes do poder público 835 

e os convidados têm direito a voz, mas não podem votar, nem serem 836 

votados; E os observadores não podem opinar, votar ou serem 837 

votados. Informou que existem cinco eixos temáticos que se tem 838 

trabalhado, e que cada Pré-Conferência Setorial encaminhará uma 839 

estratégia por eixo temático para discussão na plenária geral da II 840 

CNC; Relatou que as Pré-Conferências Setoriais de Cultura elegerão 841 

até 200 delegados setoriais que participarão da Plenária Nacional da 842 

II CNC, sendo assegurada a participação de até 10 delegados por 843 

setor, sendo 02 por região; E ainda que a data limite para a 844 

composição das delegações e as estratégias selecionadas deverão ser 845 

informadas ao Comitê Executivo Nacional até o dia 04 de fevereiro de 846 

2010. O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região Sul) questionou se 847 

os delegados natos seriam membros das conferências estaduais ou 848 

para a nacional. O Sr. Pedro Domingues (Consultor SPC) explicou 849 

que a pré-conferência era depois de todos os processos estaduais, 850 

quando se falava de pré-conferência, a mobilização nos estados tinha 851 

outro termo e poderiam ser nacionais ou regionais, dependendo da 852 

instituição que respondia pelo setor. O Sr. Gustavo Vidigal 853 

(Secretário-Geral do CNPC) explicou que os membros do colegiado 854 

eram membros natos da pré-conferência setorial, que era o espaço 855 

onde eles iriam discutir os temas da conferência e iria ligar isso com 856 

as preocupações da linguagem, e na Pré-Conferência eles disputariam 857 

junto com os outros as 10 vagas para a Conferência Nacional. O Sr. 858 

Claudio Barria (Representante por Segmento – Circo Social) colocou 859 

que havia duas questões, a eleição dos novos membros do colegiado, 860 

e a eleição dos delegados para a Conferência Nacional; questionou se 861 

os membros do novo colegiado, já eleitos na pré-conferência, eram 862 

membros natos da Conferência Nacional. O Sr. Gustavo Vidigal 863 

(Secretário-Geral do CNPC) explicou que não, pois tinham 10 864 

representantes da Conferência Nacional, e 15 conselheiros no 865 



 

plenário do CSM. O Sr. Pedro Domingues (SPC) explicou que os 866 

delegados natos da Conferência Nacional eram os conselheiros do 867 

CNPC, então na eleição do CSM, havendo eleição de quem seriam os 868 

Conselheiros e Suplentes, esses sim seriam delegados natos na 869 

Conferência Nacional, os membros do Colegiado não seriam. O Sr. 870 

Carlos Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) esclareceu então que 871 

eram 3 eleições, uma para eleger os membros do Colegiado Setorial, 872 

outra para eleger os representantes setoriais no CNPC, e uma eleição 873 

para tirar os delegados da pré-conferência. O Sr. Manoel José de 874 

Souza Neto (Região Sul) questionou como os delegados regionais 875 

chegariam, no caso da Conferência da Música, em Recife, se seriam 876 

indicados. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 877 

explicou que qualquer pessoa que postulasse poderia participar da 878 

pré-conferência do segmento. O Sr. Pedro Domingues (SPC) 879 

colocou que não estava posto isso, o que estava posto era que tinha 880 

uma proposição que fossem três pessoas de cada estado escolhidas 881 

em um processo de mobilização que estava a cargo de cada 882 

Secretaria vinculada àquele setor. A Sra. Alice Viveiros de Castro 883 

(Segmento – Pesquisadores/Representante CNPC) colocou que o 884 

pessoal do Circo também não concordava com a posição de ser por 885 

região, pois o problema do Circo era o mesmo em qualquer lugar, 886 

mas eles se sentiam muito mais representados por setores, e colocou 887 

que a proposta feita seria que cada região indicasse os três 888 

representantes, deixando livre para indicar uma entidade de outra 889 

região; questionou quanto ao processo eleitoral, pois anteriormente o 890 

entendimento era de que as pessoas se candidatariam com 891 

antecedência e seriam votadas para serem delegadas. O Sr. Marcelo 892 

Veiga (Coordenador-Geral do CNPC) explicou que a candidatura era 893 

para o Colegiado. A Sra. Alice Viveiros de Castro (Segmento – 894 

Pesquisadores/Representante CNPC) colocou que havia pactuado com 895 

a FUNARTE de que o circo iria participar das etapas regionais para as 896 

pré-conferências, iria acompanhar de perto a legitimação desses 897 



 

processos. O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região Sul) levantou 898 

para o Colegiado de Música a mesma questão, como iriam chegar os 899 

músicos, com qual representação até Recife. O Sr. Carlos Gonçalves 900 

Machado Neto (FUNARTE) explicou que nisso entrava o Rede Música 901 

Brasil, pois existia um atraso entre a conversa no Colegiado Setorial e 902 

o trabalho que o Rede Música Brasil estava fazendo e organizando o 903 

setor, e a idéia era caminhar juntos; Concordou com a proposta do 904 

Colegiado de Circo, e a partir daquele momento o CSM iria participar 905 

de todos encontros que iriam acontecer. O Sr. Manoel José de 906 

Souza Neto (Região Sul) explicou que o problema não era só esse, 907 

pois em alguns estados havia graves problemas e nenhuma entidade 908 

que estava ligada ao Rede Musica Brasil, com exceção de algumas 909 

locais, estava presente. O Sr. Carlos Gonçalves Machado Neto 910 

(FUNARTE) explicou que o fato delas não estarem presentes não era 911 

fator impeditivo para que estivessem, e lembrou que aquela era a 912 

primeira vez que eles sentavam para ajustar esse processo, então 913 

eles só precisavam ajustar o tempo de um e do outro. O Sr. 914 

Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira) (Região Centro-Oeste) 915 

questionou como se daria essa equalização, pois o que eles sabiam 916 

era que a Rede musica Brasil era uma proposta feita pela FUNARTE, e 917 

com o passar do tempo, tinham ficado sabendo que era uma proposta 918 

de um determinado segmento e que a FUNARTE teria abraçado, e 919 

todos os encontros da “Rede Música Brasil” teriam acontecido nos 920 

encontros daquele segmento e no colegiado não teria sido 921 

comunicado nem de que era oficial, e lembrou que o setor da música 922 

era composto em sua maioria por sociedade civil, e não por 923 

associações e entidades e não tinham como ir para os fóruns e 924 

encontros, portanto queria saber como eles iriam equalizar os dois 925 

movimentos e para isso o fórum precisaria de uma intervenção do 926 

Ministério. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 927 

solicitou a todos que focassem nas questões sobre as pré-928 

conferências, e que as questões relativas a cada linguagem ficassem 929 



 

para um momento posterior. A Sra. Maya Suemi Lemos (FUNARTE) 930 

explicou que era mais fácil entender o Rede Musica Brasil como um 931 

fórum de discussão onde o Colegiado pode funcionar também na 932 

Rede, como um fórum independente de reunião e de discussão. O Sr. 933 

Carlos Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) colocou que eles 934 

tinham que afinar as agendas, pensamentos e caminhos, mas 935 

solicitou que eles continuassem o assunto das pré-conferências, para 936 

depois pactuar esse caminho conjuntamente. O Sr. Rodrigo 937 

Matheus (Região Sudeste) colocou que o problema que estava 938 

acontecendo na música era o mesmo do circo, como seriam 939 

escolhidos os três representantes de cada estado; explicou que havia 940 

ficado decidido que eles acordariam isso junto com a FUNARTE, mas 941 

não estava claro quando isso ia acontecer. O Sr. Gustavo Vidigal 942 

(Secretário-Geral do CNPC) colocou que para o pessoal da música já 943 

havia uma proposta de data e um local, artes cênicas e artes visuais 944 

na FUNARTE estava sendo analisado, para o circo talvez seria a 945 

primeira semana de fevereiro do ano seguinte. O Sr. Marcelo Bones 946 

(FUNARTE) explicou que a idéia era primeiramente fazer uma pré-947 

conferência setorial juntando as 3 linguagens das artes cênicas - 948 

circo, teatro e dança - e na pré-conferência separava; Colocou 949 

também que existia uma proposta de acontecer próximo a 950 

conferência de artes visuais também e a idéia seria fazer a pré-951 

conferência na última semana de janeiro ou no início de fevereiro 952 

para que eles pudessem ter um tempo hábil de mobilização. O Sr. 953 

Pedro Domingues (SPC) esclareceu que a CNC aconteceria de 11 a 954 

14 de março, as conferências estaduais de cultura, que tirariam os 955 

delegados para a CNC aconteceriam até o dia 30 de dezembro, as 956 

municipais que levariam delegados para as estaduais, aconteceriam 957 

até 31 de outubro, considerando a primeira conferência teria sido 958 

verificada a ausência dos segmentos artísticos e de patrimônio 959 

cultural, e no regimento da Conferência e do Conselho havia a 960 

previsão de pré-conferências setoriais, o desenho original era uma 961 



 

conferência por região, sendo que todas as linguagens se reuniriam 962 

por região, e avaliou-se que por conta do debate público em torno 963 

das políticas culturais, a própria organização do conselho através de 964 

colegiados representantes no conselho por linguagem, o foco não 965 

atenderia as demandas dos setores, então teria optado por abrir em 966 

termos de forma, tanto a possibilidade de promover encontros 967 

regionais, como encontros nacionais dos setores, e os encontros 968 

nacionais estavam sendo escolhidos pela maioria, pois se tratava da 969 

discussão de um plano setorial, de uma representação junto ao 970 

Conselho Nacional, e que essa necessidade de territorialização que 971 

era uma diretriz geral de governo que a União trabalhava com a 972 

União e com as Macrorregiões, e poderia ser absorvida dentro de 973 

cada setor e, na necessidade de se fazer um debate regional, os 974 

representantes de cada região se juntariam e tomariam as decisões 975 

mais afeitas a regionalização; Colocou que o item 2 dos objetivos 976 

apontava para mecanismos de diálogo, pois a diversidade era muito 977 

grande, então eles tinham essa responsabilidade no reconhecimento 978 

de espaços que poderiam ser espaços de decisão. A Sra. Alice 979 

Viveiros de Castro (Segmento – Pesquisadores - Representante 980 

CNPC) colocou que era papel do colegiado estimular as regiões onde 981 

não havia organização, no circo havia um mundo fora da internet, do 982 

mundo oficial, que eles tinham que trazer de uma forma mais 983 

organizada, então sugeriu que a FUNARTE talvez, ou que se dividisse 984 

o colegiado por setores, para que eles pudessem fazer uma avaliação 985 

de cada estado, por exemplo, em São Paulo teria um excesso de 986 

candidatos, e no Acre teria 3 ou 4 pessoas só fazendo essa 987 

representação. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 988 

encaminhou que o que podia ser resolvido e esclarecido para ambos 989 

os colegiados estava vencido, e os problemas que estavam surgindo 990 

eram particulares a cada colegiado, então sugeriu que eles 991 

separassem novamente os colegiados e cada um discutiria suas 992 

próprias maneiras de organizar esse operacional, o que foi aceito por 993 



 

ambos os colegiados. Item 4 – Informes, Deliberações e 994 

Encaminhamentos. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do 995 

CNPC) passou a palavra ao Sr. Carlos Gonçalves. O Sr. Carlos 996 

Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) colocou que tinha uma 997 

distância entre o Colegiado e ele, então eles não tinham como parar 998 

tudo que estava acontecendo para começar de novo, o que seria o 999 

ideal, mas na situação que eles estavam, era final de governo, era 1000 

difícil eles criarem interface com o Colegiado Setorial que já vinha se 1001 

encontrando menos do que quando o processo havia se iniciado lá 1002 

atrás, então toda uma conjuntura que favorecia essa dispersão, e 1003 

aonde eles haviam visto surgir um debate sobre a Pré-conferência 1004 

Nacional de Cultura tinha sido na ABRAFIM, criando o “Pré-1005 

Conferência de Música” no GoogleGroups, e isso teria partido do 1006 

Capilé, e eles tinham começado a promover uma discussão a partir 1007 

do que havia sido feito nas Câmaras Setoriais, e eles de certa forma 1008 

tinham participado pouco disso e eles vinham se encontrando menos. 1009 

O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região Sul) explicou que 1010 

mesmo sem o governo eles continuavam se encontrando. O Sr. 1011 

Carlos Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) explicou que a 1012 

dificuldade era que para quem havia chegado em março, ter que 1013 

articular tudo isso para o final do ano era complicado, e para isso que 1014 

eles pudessem entender de onde vinham os desencontros e a 1015 

dispersão entre o CSM e a FUNARTE; Esclareceu que a partir do 1016 

momento que a FUNARTE assumiu a Feira Musica Brasil eles 1017 

resolveram politizar o processo, e colocá-la como uma feira pública, 1018 

com 100% de dinheiro público, então ela tinha que ter uma 1019 

orientação pública, também que junto com a agenda dos negócios, 1020 

eles precisariam ter uma agenda política, e a ABRAFIM, a ARPUB, 1021 

imediatamente reconheceram a importância deles terem uma direção 1022 

política e criarem uma agenda dentro da Feira, aí teria se iniciado a 1023 

discussão, já que teriam que fazer a pré-conferência até o final do 1024 

Ano, porque eles não usavam a Feira de Música Brasil como o último 1025 



 

evento já que eles fariam por uma falta de datas, por um imbróglio 1026 

financeiro que começava a ser desatado, como o momento do 1027 

encontro da pré-conferência setorial, e mais, a partir do momento 1028 

que a FUNARTE teria assumido a Feira da Música Brasil, o discurso 1029 

era que a Feira Música Brasil era um evento das várias ações que o 1030 

Centro de Música da FUNARTE iria propor a partir de 2010 e esse 1031 

evento seria o centro do calendário anual onde teria o encontro de 1032 

toda a cadeia produtiva/criativa, onde teriam ao mesmo tempo o 1033 

espaço para negócios e o espaço para o encontro da comunidade 1034 

musical em um sentido amplo, para discutir as ações políticas; 1035 

Colocou que eles precisavam daquele momento, até dezembro, criar 1036 

uma agenda e criar um contexto onde eles pudessem eleger esses 15 1037 

novos representantes do colegiado setorial, e os 10 representantes 1038 

da Conferência, o mecanismo estava aberto para discutir e achar o 1039 

melhor caminho. O Sr. Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira) 1040 

(Região Centro-Oeste) colocou que nesse processo todas as 1041 

propostas que eles vinham discutindo várias vezes eles tiveram ruído 1042 

com o Ministério, principalmente porque a comunicação com o 1043 

Ministério passava pela FUNARTE, e com isso eles tinham problemas, 1044 

o diálogo teria se tornado muito difícil, e as propostas que eram 1045 

levantadas por eles em parceria com o Ministério da Cultura, que, por 1046 

sua vez, levantava isso, a partir de discussões nos estados, em 1047 

fundamentações, em uma demanda, que teria culminado em toda 1048 

uma articulação na qual o Ministério teria sido fundamental e em um 1049 

segundo momento eles teriam sido abandonados, por problema na 1050 

FUNARTE, em um momento em que eles eram frágeis, pois os 1051 

músicos não eram organizados em entidades ou associações e era 1052 

algo que eles estavam tentando organizar isso e ter um CNPJ; 1053 

Colocou que a formação do Rede Música Brasil era um espaço 1054 

articulado de forma virtual, com dinheiro público, e que tinha um 1055 

pequeno defeito, que era que a questão da diversidade não estava 1056 

colocada ali, pois eles enfrentavam a diversidade nos seus estados. O 1057 



 

Sr. Manoel José de Souza Neto (Região Sul) colocou que no dia 1058 

que havia recebido um e-mail de uma matéria dizendo que agora 1059 

começaria a discutir políticas para música, ele pensava que isso vinha 1060 

a jogar no lixo as 563 páginas do processo histórico e que de certa 1061 

forma os documentos que estavam contidos tinham sido jogados fora 1062 

do site do Ministério da Cultura que eram vários manifestos, páginas 1063 

e documentos que teriam sido absolutamente ignorados, e eles 1064 

sabiam disso na FUNARTE, eles teriam agido de má fé. O Sr. Carlos 1065 

Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) colocou que o Ministério da 1066 

Cultura havia se retratado, pois houve um erro de comunicação, teria 1067 

sido uma reunião da ABRAFIM com o Alfredo Manevy, eles teriam 1068 

solicitado essa reunião, e ele havia participado por estar em Brasília, 1069 

e havia sido relatado pela Assessoria de Imprensa do Ministério da 1070 

Cultura que a ABRAFIM era dona da Rede, que eles teriam criado a 1071 

Rede Musica Brasil e agora se faria política na área da música; 1072 

Explicou que essa matéria havia sido retirada, que eles tinham se 1073 

retratado, era um equívoco do repórter que não tinha entendido, mas 1074 

eles precisavam saber lidar com isso. O Sr. Manoel José de Souza 1075 

Neto (Região Sul) colocou que a velocidade do processo, a realidade 1076 

as vezes não acompanhava e concordava, falou que não havia 1077 

dúvidas que haviam passado por cima deles. O Sr. Carlos 1078 

Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) colocou que para que 1079 

tivessem noção de como funcionava, a primeira reunião que eles 1080 

teriam com a música de concerto seria no dia seguinte no Rio de 1081 

Janeiro. O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região Sul) colocou 1082 

que teria acontecido uma em São Paulo; Colocou que com a medida 1083 

atual da Rede Música Brasil, ficariam de fora no Rio de Janeiro umas 1084 

16 entidades da rede social da música, que não estavam no Fórum e 1085 

nem estavam ligados à Rede Musica Brasil também, no Paraná 1086 

haviam 7 entidades de música que também não estariam 1087 

relacionadas ao Fórum da RMB, das 4 entidades de MG, uma teria 1088 

uma cadeira pois era uma cooperativa ligada ao RMB, as outras não 1089 



 

estariam representadas, no Sul os fóruns estavam espalhados pelos 1090 

municípios, no Ministério da Saúde o fórum de música fazia parte dos 1091 

fóruns das entidades regionais, e quando se falava de música 1092 

regionalista, havia uma diversidade enorme, e quanto aos encontros, 1093 

eles estavam acontecendo nos eventos da ABRAFIM ou não, mas nos 1094 

Festivais, e no estado dele teriam acontecido basicamente reuniões 1095 

de GT’s, Assembléias, Debates e Seminários, então eles tinham uma 1096 

ordem de eventos que facilmente absorvia qualquer organização 1097 

nacional de música do Brasil, isso via fórum, tinham também 1098 

representação no Seminário de Direito Autoral, no SENIC, todos do 1099 

Fórum de Música, então o Fórum de Música era uma representação 1100 

que a RMB não tinha com todas as entidades juntas, por isso colocou 1101 

que eles deveriam pensar em um contexto histórico; Sugeriu que eles 1102 

tivessem inscrições livres via RMB e por qualquer outra via, mas que 1103 

tivesse também encontros estaduais para decidir delegados, porque 1104 

se não tivessem eles não iriam ter noção do que representava todas 1105 

essas organizações. O Sr. Carlos Gonçalves Machado Neto 1106 

(FUNARTE) questionou se o Fórum sempre esteve aberto para que 1107 

participassem músicos e produtores. O Sr. Manoel José de Souza 1108 

Neto (Região Sul) explicou que o Fórum era democrático e que 1109 

sempre teve autonomia federativa, e a partir disso, cada estado disse 1110 

como funcionaria no seu estado. O Sr. Fabiano Lima (Assessor 1111 

Técnico CNPC) colocou que tinha uma proposta de encaminhamento 1112 

feita pelo Sr. Manoel Neto, e eles teriam que votá-la. O Sr. Cláudio 1113 

Levitan (Região Sul) colocou que sua fala seria sobre o depoimento 1114 

do Sr. Carlos Machado, sobre a RMB e considerava que esse ponto 1115 

deveria ser analisado conjuntamente, pois causava grande frustração 1116 

e o depoimento dele explicava a frustração. O Sr. Fabiano Lima 1117 

(Assessor Técnico CNPC) pediu que o Sr. Manoel Neto sintetizasse 1118 

qual era sua proposta para que fosse registrada e a partir disso 1119 

seguiria. O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região Sul) sugeriu 1120 

que, como o fórum precisaria e mereceria um maior apoio do 1121 



 

governo, como estava acontecendo nos encontros da RMB, no 1122 

entanto eles tinham que rever a representação dentro da RMB por 1123 

conta de tudo que havia sido relatado, a ABRAFIM e outros iriam 1124 

tentar negar, mas o Fórum não ocupava uma cadeira diante do que 1125 

estavam fazendo, uma cadeira era pouco em vários setores, como 1126 

alguns movimentos, entidades e representações tinham mais 1127 

penetrações em algumas regiões isso envolvia campos difusos onde 1128 

algumas associações preenchiam certos órgãos nacionais, eles 1129 

precisavam de todos organizando isso nos estados, pois o fórum não 1130 

chegava a alguns lugares, então propôs que eles somassem esforços 1131 

para encontros estaduais, e ainda assim deixar as 81 cadeiras 1132 

mínimas para ter um movimento cheio e aí as pessoas poderiam se 1133 

mobilizar das formas possíveis para ir ao evento. A Sra. Maria Alice 1134 

Martins (Região Centro-Oeste) questionou a rede, pois entendia 1135 

como um espaço mais importante como apenas um fórum de debate 1136 

virtual, inclusive participando da decisão de coisas importantes, então 1137 

queria entender o que era a Rede, e quem coordenava a Rede, quem 1138 

fazia a mediação. O Sr. Carlos Gonçalves Machado Neto 1139 

(FUNARTE) colocou que a Rede era o programa do centro da música, 1140 

quem coordenada era a FUNARTE, era o programa geral, que 1141 

envolvia as ações completas, como editais, linhas de apoio e outros, 1142 

e a articulação política também, e era isso que eles estavam fazendo. 1143 

O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou que após 1144 

as falas dos inscritos eles encerrariam as inscrições para que 1145 

fizessem os encaminhamentos. O Sr. João Guilherme Ripper 1146 

(Academia Brasileira de Música) colocou que estavam a dois meses 1147 

da feira, e nessa feira eles tirariam os delegados para a Conferência, 1148 

e ele via que o segmento, e, sobretudo, a área de música de concerto 1149 

estava completamente desarticulada em todos os estados, e o Fórum, 1150 

evidentemente, fazia um belo trabalho, mas a música de concerto era 1151 

muito desarticulada, a Academia localizava-se no Rio de Janeiro, mas 1152 

não havia esse trabalho de articular o setor, então existia a 1153 



 

necessidade de articular essa rede de forma rápida e achava 1154 

importante que o Ministério da Cultura atuasse nessa estruturação 1155 

que levasse o colegiado de forma legítima. O Sr. Cláudio Levitan 1156 

(Região Sul) considerou frustrante, pois há horas estavam 1157 

comentando os mesmos problemas, então porque esses problemas 1158 

não se tornavam políticas públicas, já pelo Ministério da Cultura; 1159 

Considerou que tudo que eles haviam conversado nas câmaras estava 1160 

documentado e eles poderiam analisar e colocar políticas públicas 1161 

definidas, entre elas que em todas essas feiras pudessem estar 1162 

juntos, também que fosse fortalecida a representação estadual, pois 1163 

estávamos em um país federativo e não regional e queria colocar isso 1164 

como demanda, e tinham que se preocupar para que a representação 1165 

fosse efetiva e na renovação voltasse a acontecer. O Sr. Elielton 1166 

Alves Amador (Região Norte) considerou difícil e preocupante, pois 1167 

a dimensão da estrutura montada pela ABRAFIM, que era sensacional 1168 

e poderia contribuir muito para o desenvolvimento da música 1169 

brasileira, era colocada em determinadas regiões ou segmentos, 1170 

como a lei, e tinha que adotar isso, eles estavam nivelando a 1171 

informação a respeito disso, e sabiam que a carência da região norte, 1172 

tinha na economia solidária proposta um atrativo fenomenal, pois 1173 

para aqueles que não tinham outro mecanismo de desenvolver, via 1174 

no conceito da economia solidária uma oportunidade, mas era preciso 1175 

ter pluralidade, diversidade, era preciso garantir a autonomia dos 1176 

estados, pois o que acontecia na região norte era complicado, 1177 

ninguém poderia falar fora do eixo pois então estaria fora do circuito, 1178 

e então eles calavam. A Sra. Maya Suemi Lemos (FUNARTE) 1179 

colocou que eles identificavam uma frustração pelo esvaziamento de 1180 

representatividade do colegiado, o que estava manifestado em várias 1181 

falas, por outro lado tinha a perplexidade diante do surgimento diante 1182 

da RMB, que eles não conheciam, e que não abraçava todos os 1183 

setores e essa crítica era legítima, então eles tinham que equacionar 1184 

esses problemas e partir para uma incorporação mútua dessas duas 1185 



 

instâncias, rede e colegiado, de maneira que o colegiado que não 1186 

abraçava todos os setores passasse a abraçar, e invadir a RMB para 1187 

que a RMB também possa ser um fórum com o maior número 1188 

possível de setores, e que o Colegiado seja de uma forma 1189 

representativa, então eles tinham que inchar a rede de fato dos 1190 

setores que ainda não estavam lá, de maneira que aquele colegiado 1191 

pudesse se beneficiar de uma discussão mais abrangente e se 1192 

legitimar a partir disso. O Sr. Juscelino Alves de Oliveira (Du 1193 

Oliveira) (Região Centro-Oeste) colocou que para que isso 1194 

acontecesse o controle da RMB deveria sair das mãos de particulares, 1195 

tinha que ir para a mão da FUNARTE. O Sr. Carlos Gonçalves 1196 

Machado Neto (FUNARTE) colocou que isso, dentro de uns 20 dias 1197 

estaria feito, concordou com a colocação da Sra. Maya, e disse que 1198 

toda a memória, colocada pelo Sr. Cláudio estava lá no Colegiado, 1199 

fazer política não era simples, era muito complexo. O Sr. Alexandre 1200 

Silva Albuquerque (Região Nordeste) colocou que havia sido 1201 

contemplado pelo questionamento do Sr. Du Oliveira, que a Rede 1202 

estaria indo para o comando da FUNARTE; Colocou também que a 1203 

representatividade deles existia, eles nunca tinham sido omissos; 1204 

Encaminhou que aproveitassem as pessoas dos fóruns para fazer a 1205 

mobilização, aproveitando o colegiado, para ir aos estados levar 1206 

aquela discussão, e considerava um empobrecimento quando 1207 

aparecia um grupo específico, pois pessoas ou entidades privadas, 1208 

estavam se articulando, e eles tinham que reavaliar o 1209 

redimensionamento que o Ministério da Cultura estava dando para 1210 

algumas entidades, e tinham que corrigir isso, para que houvesse 1211 

uma valorização daquele colegiado, dos fóruns, da memória que eles 1212 

carregavam para levar aquela discussão aos seus pares para 1213 

mobilizar mais pessoas para dentro desse processo, mas se fosse  1214 

encaminhado da maneira como estava estaria correndo o risco da 1215 

representatividade, pois o foco da Feira Música Brasil era bem claro, 1216 

era negócios, as bandas que participariam eram bem específicas. A 1217 



 

Sra. Maya Suemi Lemos (FUNARTE) reiterou a preocupação e 1218 

reforçou que por isso eles tinham que chegar a esses segmentos e 1219 

tomar conta dessa Feira, mobilizar essa representatividade. O Sr. 1220 

Flávio Mattos de Oliveira (Região Sudeste) colocou que estava 1221 

perplexo também por conta de assuntos antigos, que estavam sendo 1222 

trazidos como novos; Colocou que tinham legitimidade sim, pois 1223 

tinham eleições, tinham representação, tanto o Fórum, como o 1224 

Colegiado, e o único órgão que tinha legitimidade era o fórum, as 1225 

outras entidades que estavam aparecendo não tinham; Discordou do 1226 

posicionamento de que o Colegiado e o Fórum não tinham 1227 

representatividade e estava surgindo uma entidade nova que teria a 1228 

mesma representatividade e não tinha e eles enquanto entidade 1229 

representativa, voltada para todos os segmentos da música tinham 1230 

um maior numero de músicos e de pessoas ligadas à música, mas 1231 

que não tinham apropriação de um segmento, então eles não 1232 

participavam de entidades que tinham dono, no fórum eles tinham 1233 

eleição, e isso era público, o que eles precisavam era do respaldo e 1234 

da ratificação dos órgãos gestores, a FUNARTE e o Ministério da 1235 

Cultura para que eles pudessem respaldar tudo isso, não bastava 1236 

olhar um simples segmento, mas tinha que ver a música como um 1237 

todo, principalmente na questão da política, uma política cultural que 1238 

resolvesse os problemas do setor. A Sra. Maya Suemi Lemos 1239 

(FUNARTE) reiterou que em nenhum momento questionou a 1240 

legitimidade do Colegiado. O Sr. Rênio Quintas (Região Centro-1241 

Oeste) lembrou que o que havia acontecido com relação ao 1242 

esvaziamento, tinha sido por conta de que o Governo os teria 1243 

enrolado quando inventou as Câmeras Transversais, tinham sido 1244 

bloqueados, o Governo, como mediador, retraiu, pois estavam 1245 

entrando em ano eleitoral, e isso tinha esvaziado o fórum, o que fez 1246 

com que continuassem, tinha sido a capacidade deles de se 1247 

articularem e se mobilizar, e essa capilaridade era a grande vitória 1248 

deles, então isso teria acontecido, por conta de um ano eleitoral, para 1249 



 

que não se prejudicassem, por isso eles tinham que ter essa atenção 1250 

a todos os documentos que haviam sido produzidos, pois era ali que 1251 

mostrava a representatividade, e o que aquele fórum havia feito. O 1252 

Sr. Manoel José de Souza Neto (Região Sul) completou que contou 1253 

nos relatórios do GT, mais de 200 propostas que eles haviam feito 45 1254 

vetos das entidades da RMB, 45 vetos em políticas públicas para o 1255 

Brasil, e quase 100% de propostas feitas pelo Fórum de Música; 1256 

Colocou que o sentimento era de que o Fórum tinha feito todo o 1257 

trabalho, tinha articulado toda a representatividade que tinham sido 1258 

quebrados pelo governo. A Sra. Maya Suemi Lemos (FUNARTE) 1259 

colocou que na mesa passada do CSM, o Governo teria recolocado 1260 

tudo aquilo que tinha sido vetado pelas entidades. O Sr. Gustavo 1261 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou que para o Ministério da 1262 

Cultura o espaço institucional de diálogo com o setor era o CSM, que 1263 

era estrutura do plenário do CNPC, era importante que eles 1264 

recuperassem a história, então quando as pessoas deixavam de 1265 

participar a responsabilidade era delas, mas aquele era o espaço para 1266 

esse diálogo consolidado e colocou que esse Fórum poderia ser mais 1267 

um espaço, e o que a Diretoria de Música estava fazendo era dar uma 1268 

nova funcionalidade para um canal de diálogo ligado a FUNARTE, para 1269 

o CNPC o espaço era o colegiado; Esclareceu que esperava que eles 1270 

fizessem a integração das agendas, mas para a renovação do 1271 

colegiado, a proposta era que fosse feita na Feira da Música, só seria 1272 

lá se de fato eles conseguissem levar a diversidade da música para 1273 

lá, mas cabia a FUNARTE chamar mais uma reunião para que eles 1274 

pactuassem isso, tanto uma proposta de data como uma maneira de 1275 

pactuar isso. O Sr. Cláudio Levitan (Região Sul) colocou que a 1276 

proposta estava mais ou menos definida, que seriam mesmo em 1277 

Recife, com base no que havia sido decidido anteriormente, e cada 1278 

um nas suas bases tentaria mobilizar para ali tentar representar da 1279 

melhor forma possível. O Sr. Carlos Gonçalves Machado Neto 1280 

(FUNARTE) colocou que por isso eles tinham que pactuar da melhor 1281 



 

forma, pois assim eles chegariam com muito mais força; Propôs uma 1282 

reunião com todos para que eles montassem uma agenda onde eles 1283 

preferissem. O Sr. Juscelino Alves de Oliveira (Du Oliveira) 1284 

(Região Centro-Oeste) sugeriu que fosse em São Paulo, pois era 1285 

melhor logisticamente. O Sr. Cláudio Levitan (Região Sul) 1286 

recomendou que no futuro o colegiado discutisse a particularidade da 1287 

música, para que eles pudessem em outro momento desamarrar o 1288 

colegiado para abraçar melhor os atores do processo. O Sr. Carlos 1289 

Gonçalves Machado Neto (FUNARTE) sugeriu que se fizesse a 1290 

reunião com a FUNARTE em São Paulo, no dia 06 de Novembro, 1291 

sexta-feira. O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) 1292 

colocou que o importante era ter pelo menos 4 pessoas, então eles 1293 

podiam fechar uma proposta e a grande questão era como mobilizar 1294 

todo o segmento para a feira da música, e eles discutiriam nessa 1295 

reunião como fazer isso. O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região 1296 

Sul) colocou que todos viam com bons olhos a criação da RMB e eles 1297 

queriam saber como somar todas essas entidades de forma positiva. 1298 

O Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) explicou que o 1299 

mandato era pessoal e intransferível, então no caso da ABEM, teria 1300 

outra maneira de fazer a alteração; Esclareceu que a reunião do dia 1301 

06 de novembro, era uma reunião com a FUNARTE, para tentar tratar 1302 

desses assuntos, não era uma reunião oficial do Colegiado, o que eles 1303 

fariam era chamar uma reunião extra da FUNARTE com alguns 1304 

conselheiros. O Sr. João Guilherme Ripper (Academia Brasileira de 1305 

Música) questionou se como os assuntos eram afetos ao Ministério da 1306 

Cultura, o mesmo não poderia ver isso como uma continuidade, pois 1307 

os assuntos eram afetos aos assuntos do Colegiado. O Sr. Gustavo 1308 

Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) explicou que não, pois precisaria 1309 

de toda uma burocracia, como convocação com um mês de 1310 

antecedência, entre outros; Esclareceu que nessa reunião também 1311 

seria acordada uma proposta de renovação do colegiado, então nessa 1312 

reunião, composta por titulares do CSM; Questionou qual dos 1313 



 

participantes poderia ter as expensas cobertas pelas entidades; Ficou 1314 

definido que o Ministério da Cultura iria arcar com as passagens dos 1315 

membros, Du Oliveira, Flávio Mattos, Alexandre Albuquerque, Cláudio 1316 

Levitan, Cristina Grossi e Maria Alice; Encaminhou que estava 1317 

formada a comissão, que era integrada por 9 membros, que iria para 1318 

a reunião com a FUNARTE, em São Paulo, no dia 06 de novembro, 1319 

sexta-feira, cuja pauta seria analisar a melhor maneira de mobilizar 1320 

todo o segmentos para estarem presentes na pré-conferência, e a 1321 

primeira proposta era todos em Recife, na Feira da Música, caso não 1322 

conseguissem, teria um representante do CNPC também para 1323 

acompanhar e então eles criariam uma outra alternativa que 1324 

aconteceria até o dia 31 de janeiro de 2010; Informou que o 1325 

Regimento estava aprovado, com a modificação colocada pelos 1326 

membros. O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região Sul) solicitou 1327 

que devido à desinformação entre a FUNARTE e o Fórum, que eles 1328 

tivessem sensibilidade com relação ao discurso feito, que eles 1329 

precisavam rever o modelo a ser criado do espaço de discussão que 1330 

iria eleger os próximos colegiados, e outras instâncias, mas o espaço 1331 

que estava sendo criado pela FUNARTE, era necessário que a 1332 

sociedade civil, que a regionalização estivesse nessa rede; Solicitou a 1333 

relatoria do Plano Setorial da Música, pois eles tinham feito várias 1334 

solicitações e não haviam recebido respostas quanto a metodologia, 1335 

documentos anteriores em nenhuma das solicitações e ele havia 1336 

tomado a decisão de enviar as solicitações ele mesmo, com objetivos, 1337 

justificativas e a resposta que tinha obtido era “recebido, estamos 1338 

analisando” e até então, não tinha obtido resposta, então ele havia 1339 

continuado organizando e já tinha 163 páginas, e aquele documento 1340 

não era documento que poderia ser tomado como relatoria. O Sr. 1341 

Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC) colocou uma vez que 1342 

havia sido concluída a discussão do caderno de diretrizes do Plano 1343 

Setorial eles haviam emitido isso ao órgão competente que era a 1344 

SPC, que havia coordenado o processo de elaboração do Plano 1345 



 

Nacional de Cultura, então estava lá o documento, mas não era o 1346 

Plano Nacional de Música, ainda iria passar por uma discussão 1347 

pública, então as etapas era que eles tinham que transformar isso em 1348 

um documento, ter isso impresso para as pessoas terem contato com 1349 

esse material; Solicitou então ao Sr. Carlos Gonçalves que solicitasse 1350 

ao Sr. José Luiz Herencia uma resposta de quando seria tornado 1351 

público; Explicou que o ideal era que esse documento estivesse 1352 

pronto para a Feira da Música, uma vez que ali seria o espaço de 1353 

discussão, e a intenção era de que até o fim do ano seguinte eles 1354 

aprovassem isso. O Sr. Manoel José de Souza Neto (Região Sul) 1355 

avisou a todos do colegiado que estava recuperando todos os 1356 

documentos produzidos por eles, e colocando destacado, recuperando 1357 

tudo aquilo que havia sido vetado, como memorial eles teriam que 1358 

ter essa documentação para promover o debate e esse resgate 1359 

estava sendo feito. O Sr. Juscelino Alves de Oliveira (Du 1360 

Oliveira) (Região Centro-Oeste) colocou que isso tinha acontecido 1361 

também, porque no caso do CSM a FUNARTE não teria permitido a 1362 

votação e não teria consenso, então simplesmente tinham vetado. O 1363 

Sr. Gustavo Vidigal (Secretário-Geral do CNPC), tendo todos os 1364 

pontos de pauta superados, declarou a reunião encerrada.  1365 


