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Brasília, 24 e 25 de novembro de 2016 

 

Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Música 

 

Reunião realizada nos dias 24 e 25  de novembro de 2016 , das 9h30 às 18h00, no 

edifício Parque da Cidade Corporate (sala II - 12º andar), do Ministério da Cultura. 

 

PRESENTES: 

Ministério da Cultura 

1. Maya Suemi – Coordenadora/Funarte 

2. Érika Freddi – Coordenadora-Geral do CNPC 

3. Thalles Siqueira – Coordenador-Geral – Secretaria da Economia da Cultura 

4. Risla Lopes Miranda – Coordenadora - Coordenação-Geral de Cultura e 

Educação - SCDC 

5. Eduardo Teixeira – CONJUR/MinC 

6. Tony Gigliotti – SNC/SADI 

7. Gabriella Crivalente – PNC/SADI 

Conselheiros 

1. Aládia Quintella Soares 

2. Antônio Carlos do Nascimento 

3. Antônio Francisco de Sales Padilha 

4. Cláudia Maria Queiroz de Jesus 

5. Daniela Ribas Ghezzi 

6. Luciano de Souza  

7. Manoel José de Souza Neto 

8. Patrícia Maria Costa de Mello 

9. Sheila Cristina da Silva Moutinho 

10. Silvestre Antônio Gomes Santos 

11. Teófilo Pereira de Lima 

12. Ulisses Flávio Samaniego de Jesus 

13. Valderedo Gomes da Silva 

14. Wanderley Cardoso de Oliveira 

 

PAUTA: 

Os presentes deliberaram pela seguinte ordem do dia: 

Primeiro dia 

 

 Parte 1) Pauta comum a todos os setoriais (das 10:00  às 10:30) 



 
 

 

 

 Relatório de publicações (Moções e Recomendações aprovados na última 

reunião plenária) 

 Esclarecimentos sobre plenário anteceder colegiados setoriais Informes sobre 

calendário para 2017: 

 

 Parte 2)  Ordem do dia  (10:30 às 11:30) – decidir a ordem da pauta, 

considerada a prioridade em debater os eixos temáticos 

 Pauta prioritária: eixos temáticos da IV CNC 

 

1 - Com Secretaria de Economia Criativa (MinC) – convidado: Thalles 

Siqueira/SEC 

 Estratégias para identificação e sistematização de gargalos no setor. (sugestão 

SEC) 

 Desenvolvimento do Programa de Economia da Música. (sugestão SEC) 

 Atlas Cultural. (sugestão SEC) 

 Feira Música Brasil e Feiras Regionais de Música: seu papel na interligação 

entre as diferentes redes, incluindo os parceiros internacionais, o mercado e as 

instituições. 

 

2 - Com Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino ou Secretaria de 

Educação Básica (MEC) – convidada: Risla  Miranda, coordenadora da  

Coordenação-Geral de cultura e Educação - SCDC  

  Articulação intersetorial MinC - MEC para retomada das discussões sobre a 

regulamentação do ensino de Música na Educação Básica. 

  Debate específico sobre a LDB e a Lei 11.769/08. 

 

3 - Com Secretaria de Articulação de Desenvolvimento Institucional  

 Revisão do Plano Setorial, com Gabriella ou Miriam/PNC; 

 status da inclusão dos tópicos votados pelo Colegiado de Música para inclusão 

no PNC (vide anexo); 

 informes do MinC/Funarte sobre o Histórico e Status dessa revisão (poderão 

utilizar e comentar o material do MinC que envio em anexo);  

 rodada de inscrições dos conselheiros para comentários sobre esse processo; 

 discussão sobre metodologia da revisão daqui por diante; e 

 encaminhamentos. 

 
4 –  Com Secretaria de Articulação de Desenvolvimento institucional – Sistema 

Nacional de Cultura – Convidado: Tony Gigliotti 

 

5 – Proposição de moções e recomendações 

 

6 –Com Consultoria Jurídica – processo do sr. Manoel Neto 

 

 



 
 

 

 

Segundo dia 

 

 Parte 3)  9:30 às 13:00 

Continuação da pauta aprovada na parte 2 

 

 Parte 4) Produtos (14:30 às 16:00): 

 Moções e Recomendações  

 

 Parte 5) Consultoria Jurídica (16:00 às 18:00): 

 Informes finais 

 Encerramento às 18:00 

 

Dia 24 de novembro de 2016: 

TEMAS TRATADOS: 

Informe gerais 

Após abertura da sessão, estabelecido o quórum, a Coordenadora-Geral do CNPC Érika 

Freddi cumprimentou a todos e todas e passou aos informes: 

 Relatório de publicações (Moções e Recomendações aprovados na última reunião 

plenária): informou que as moções aprovadas estavam sendo formatadas para envio 

para publicação 

 Esclarecimentos sobre plenário anteceder colegiados setoriais: informou que, diante 

da previsão regimental de reuniões (4 reuniões de pleno e 2 reuniões dos colegiados) 

e da urgência em debater e definir o temário da IV CNC, foi convocada a 27ª reunião 

ordinária do CNPC 

 Informes sobre calendário para 2017: esclareceu que haverá a IV Conferência 

Nacional de Cultura, com a previsão de ocorrer no segundo semestre de 2017, e que 

a Teia: Encontro Nacional dos Pontos de Cultura, tem previsão de ocorrer no 

segundo semestre de 2017, antecedendo a IV CNC. 

 Esclarecimentos sobre a realização das reuniões em 2017: a priori todas reuniões 

regimentais estão mantidas 

 Após informes iniciais, a Coordenadora do Colegiado Setorial de Música Maya 

Suemi cumprimentou a todos e todas, destacou a importância da reunião, que deve 

ser otimizada diante da pauta extensa, considerando que todas sugestões de pauta 

foram acatadas.  

 Dani Ribas considerou sobre o que realmente é a pauta do colegiado, que depende 

das políticas culturais para se chegar as políticas setoriais. Que foi debatido, em 

consenso, o que seria a pauta do colegiado. Que os temas encaminhados foram 

relativamente aprovados como temas do colegiado. Que os pontos solicitados para 

pauta   devem ser tratados como informes rápidos. 

 Maya passou ao primeiro item da Pauta. 



 
 

 

 

 

Item 1 da pauta - Secretaria de Economia da Cultura, com Thalles Siqueira 

 Com relação às estratégias para identificação e sistematização de gargalos no setor, o 

Coordenador-Geral da SEC Thalles Siqueira informou que, a partir do marco 

conceitual da Economia da Cultura, realizado pela então Secretaria de Políticas 

Culturais, começou-se a desenvolver programas setoriais baseados em 4 sistemas: 

capacitação, financiamento, regulação e PDI (Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação). Nesse último identificou-se as manifestações de demandas e propostas 

dos últimos 20 anos, partindo de todo o acúmulo advindo das câmaras setoriais e 

demais documentos relevantes. Fez-se um filtro das demandas cruzando 

primeiramente com os 2 grandes norteadores: PNC e PPA. A partir daí foram 

identificados gargalos e criada uma carteira de projetos, chegando a 43 tipos de 

projetos que podem ser implementados para economia da música. Destacou que 

havia sido aprovado o CODEFAT, que trata de linha de financiamento para a cultura 

com recursos não orçamentários (fundo de aplicações especiais), cujos rendimentos 

podem ser aplicados na geração de emprego e renda. A aprovação da portaria do 

CODEFAT foi por 14 votos a 1. Após, aprovou-se 100 milhões de reais para linha de 

financiamento para a cultura (FATCULTURA). A primeira carteira de itens 

financiáveis foi para a música. Contudo, o Banco do Brasil levantou demanda e 

oferta para as empresas interessadas naqueles itens de financiamento e, diante do 

baixo número (2000) avaliou que não se pagaria os custos de operacionalização da 

linha de crédito. Destacou que o Banco do Brasil está mudando seu modelo de gestão 

de linha de financiamento. Ressaltou que esteve no Banco do Brasil para tratar sobre 

tais mudanças, e que diante do levantamento feito, o recurso foi passado para outra 

linha de crédito para taxistas. Esclareceu que o Banco do Brasil vai enxugar o 

número de linhas de crédito. Compreendeu que se trata de carteiras de oportunidades 

de concessão de financiamentos de acordo com a comprovação de que há demanda 

para aquela linha. Ponderou que a solução em seu ponto de vista passa por abarcar a 

cultura junto ao FAT Turismo, tornando-o FAT Cultura e Turismo.  

 Dani Ribas lembrou que políticas de crédito, microcrédito e de incentivo não 

compõem o orçamento mínimo para a música, e que não se pode deixar de lado a 

questão do fundo setorial para a música.  

 Thalles propôs que se tenha atendimento/análise das propostas do plano de negócio 

que traduzam o funcionamento de seus arranjos produtivos, valorando o contexto em 

que estão inseridos (qual a cadeia produtiva envolvida). Destacou que o maior 

problema para concessão de crédito são as garantias e riscos. Que o que se deseja 

negociar é forma de valoração da cadeia do setor. Ressaltou que se precisa levantar 

demanda para aplicação nas bases de dados governamentais, a fim de se proceder 

pesquisa sobre demanda do setor  

 Dani Ribas destacou ser importante que o colegiado tenha acesso as pesquisas, visto 

que o colegiado precisa saber o que vem sendo feito, quais os tipo de pergunta, e que 

o colegiado possa contribuir com a pesquisa, e que se tenha cesso aos resultados. 

 Thalles retomou informando que o Banco do Brasil pede que se faça uma validação 

de que os pleiteadores são de fato empreendedores culturais. 



 
 

 

 

 Claudia levantou o problema na formulação de planos de negócio que é a falta de 

indicadores no setor. 

 Thalles: está se desenhando o Atlas da Cultura, com pesquisas nos campos micro e 

macro econômicos. Retomou-se o diálogo com o IBGE, o qual se dispôs a auxiliar 

no levantamentos das informações. Destacou a dificuldade de se fazer uma conta 

satélite com base em dados secundários. 

 Cláudia levantou a dificuldade  para se levantar dados inclusive na Lei Rouanet, que 

não possui dados estatísticos. 

 Érika Freddi destacou que na SEFIC se pode extrair dados quantitativos, mas não há 

estudo qualitativo. Lembrou da pesquisa feita pelo ex-secretário Henilton Menezes, 

na qual se tem dados qualitativos de 2010 a 2014. 

 Thalles sugeriu que se utilize dados dos APLs (Arranjos Produtivos Locais) como 

objeto mínimo para análise e mapeamento. 

 Luciano pergunta se houve algum cruzamento com o Ministério do Trabalho. 

Thalles informou que a fonte principal são as atividades e ocupações (CNAIs e 

CNPJs). Lembrou que várias pesquisa do MinC são apoiadas pelo IBGE, e que se 

pretende atualizar os estudos que o MinC já tem. Que o Glossário pode ajudar na 

classificação de produtos e serviços.  

 Dani Ribas esclareceu que o Glossário não está sendo pensando para isso, mas para 

apresentar dados qualitativos. 

 Val Macambira:  pergunta se dentro do projeto do Banco do Brasil haverá proteção 

ao fazedor de cultura que atua dentro de sua comunidade. Se o mesmo concorrerá 

com outros fazedores autossustentáveis. Exemplificou com fazedores que devem 

fazer a defesa oral, pois não sabem escrever. Thalles destacou que não tem como 

atender aquele que não tem um plano de negócio para apesentar. 

 Antônio Carlos considerou que talvez a política de MEI possa auxiliar com esses 

financiamentos. Thalles lembrou da política de microcrédito produtivo orientado, 

que pode ser trabalhado com outras instituições que não o banco. 

 Claudia: há necessidade de ser estudado os pequenos fazedores de cultura, que é o 

banco da providência, com casos exitosos de retorno. Que se deve estudar linhas de 

financiamento como a da Caixa Econômica para montagem de peças de teatro. 

 Patrícia: sobre a linha de crédito do MEI, destacou que o mesmo é escalonado.  

Amtônio lembrou que até 2 mil reais a caixa emprestava sem necessitar de garantia. 

 Thalles:  MinC está dialogando com todos os bancos públicos, capitaneados pelo 

BNDES. Caixa poderá voltar a operar recursos do FAT em 2017. A parte de 

microcréditos fica com outros bancos. 

 Sheila:  houve lançamento das políticas públicas para a música no Pará. Na ocasião 

foi discutida a viabilidade do financiamento do BB. Perguntou quantos outros 

estados fizeram lançamentos junto a artistas e o Banco do Brasil. Thalles informou 

que o lançamento foi feito em todas as RRs do MinC.  

 Sobre feiras & negócios, Maya informa que a intenção da Funarte é fortalecer as que 

já existem. Que o apoio à feiras e outros tipos de evento vem esbarrando em 

questões jurídicas, como as questões da Lei 8666. TCU também vem recrudescendo. 

Havia a intenção de elevar a Funarte ao status de agência, mas o debate não foi 



 
 

 

 

levado a efeito. Os poucos editais feitos nos últimos anos foram de apoio a festivais 

e espaços permanentes. 

 Thalles: propostas para agência nunca chegaram de modo factível ao MinC. 

 Manoel Neto: lembrou que o setorial de 2010 apresentou proposta partindo de 

diagnósticos dos problemas de que uma agência deveria resolver. Que a vontade 

política impede que se avance. Que o histórico das propostas para agência estão 

registrados. 

 Érika informa sobre o status da plataforma colaborativa. 

 Dani Ribas lembra que a plataforma é uma luta histórica dos colegiados e que 

não se pode abrir mão dos encontros presenciais. 

 

SUGESTÕES: 

 Thalles: que se utilize dados das APLs (arranjos Produtivos Locais) como objeto 

mínimo para análise e mapeamento. 

 Dani Ribas:  incluir o debate sobre financiamento na Conferência Nacional de 

Cultura. 

 Claudia: estudar linhas de financiamento como a da Caixa Econômica para 

montagem de peças de teatro. 

 Claudia: criação da Agencia Nacional da Música.  

 Claudia: que todos colegiados tenham uma nuvem própria com possiblidade de 

salvaguardar todo material (software proprietário) disponibilizado na plataforma 

colaborativa 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Maya: que conste como recomendação a criação de um Agência Nacional da 

Música.  

 

Item 2 da pauta – Sobre Educação, com Risla Miranda, coordenadora da 

Coordenação-Geral de Cultura e Educação - SCDC 

 Maya esclareceu que foi convidado oficialmente representante do MEC, mas não 

houve devolutiva. 

 Risla passou aos informes sobre articulação do MinC/MEC. Que a articulação vem 

desde 2011, com acordos de cooperação técnica. Os contatos com a Secretaria de 

Educação Básica estão sendo retomados. Destacou acordo de cooperação técnica 

feito em maio, incluindo a formação de professores de artes. Sobre a Lei 13278, que 

inclui a obrigatoriedade do ensino da dança, teatro, artes visuais e música, com 5 

anos para adequação das escolas e professores: com a reforma do ensino médio, a 

obrigatoriedade seria apenas para o ensino infantil. Esclareceu que o Conselho 

Nacional de Educação - CNE também pode regulamentar lei, por meio de 

recomendação. Em 2013 este conselho fez parecer para operacionalizar o ensino da 

música, mas não foi homologado pelo Ministro da Educação. Destacou que em 

acordo com a nova redação da MP, perde-se a obrigatoriedade em todo o ensino 

(infantil, fundamental e médio).  



 
 

 

 

 Destacou-se a inclusão do termo “em sala de aula”, que vincula o ensino ao 

magistério (formação na área e licenciatura). 

 Antônio Carlos: lembrou a dificuldade que seria o cumprimento da Lei na região 

Norte. 

 Maya: sugere articular maneiras alternativas de se aplicar a lei. Lembrou que existem 

vários modelos, como o Aprendiz de Niteroi, vinculado à Secretaria de Educação. A 

proposta era fazer incubadora de projetos para apresentação de projetos exitosos, mas 

foi interrompida, com a suspensão da determinação legal.   

 Aládia: solicita que concursos para professores sejam específicos para as áreas 

(dança, música, etc).  

 Risla: sociedade civil provocou o CNE com relação à lei 3006 (exibição de filmes 

nacionais). Pode-se fazer o mesmo para a lei em comento. 

 Padilha: criou cursos em sua Universidade Federal de maneira que seja contratado 

músico-professor, com exigência de teste de habilidade específica. 

 Antônio Carlos:  não é a realidade nas demais instituições onde muitos professores 

de música não sabem tocar. 

 Risla: importante imaginar como a regulamentação será feita: se por legislação ou se 

provocado pelo MinC/MEC para regulamentação da Lei. 

 Luciano: observar a forma de contratação dos professores de arte, que é por 

concurso. Não havendo obrigatoriedade, não haverá contratação. 

 Wanderley colocou experiência de BH, onde as escolas contratam, com verba do 

PAC, para que se façam oficinas de música, como atividade recreativa. Discorda que 

tenha que ser professor licenciado para dar aula, pois a experiência em música e em 

lecionar devem contar. 

 Padilha: a MP abre a possibilidade do conhecimento natural, mas é preciso ter regras. 

 Risla: lembrou do programa Mais Educação, que pode servir de exemplo, embora o 

programa ó trabalhe com língua portuguesa e matemática. Sobre reconhecimento de 

saberes, o MEC pode dar essa chancela, e isso pode ser um caminho par se retomar a 

discussão no MEC. 

 Manoel lembrou o programa Capacitar, do MEC. 

 

SUGESTÕES: 

 Padilha: sugere que os membros do colegiado de música sejam convidados pelo 

CNE para compor o conselho.  

 Risla: CNPC deve provocar o CNE para que estes participem dos trabalhos de 

regulamentação. 

 Maya: sugere convidar o presidente da ABEM (Associação Brasileira de 

Educação Musical) para participar do Colegiado Setorial de Música. 

 Manoel: carta de repúdio à questão da não obrigatoriedade da música nas escolas 

e criação de um GT MinC/MEC, que já foi sugerido em reuniões anteriores. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Propor recomendação ao MEC: concursos para professores sejam específicos 

para cada área (dança, música, teatro e artes visuais) 



 
 

 

 

 Aládia e Dani propõem estabelecer comissão interna para discutir as questões da 

educação, com interlocutora no MinC para o tema, ficando Risla como ponto 

focal, e no colegiado ficando Aládia como ponto focal. 

 Manoel: propõe consulta à CONJUR sobre obrigatoriedade do MEC consultar o 

MinC sobre políticas públicas de cultura. 
 

 
Item 3 da pauta  - revisão do Plano Setorial e do Plano Nacional de Cultura com 

Gabriella Crivalente 

 Sobre a localização do PNC no MinC, Gabriella esclareceu que a Lei permite 

que o plano seja revisado 4 anos após sua publicação. Mas a revisão depende do 

decreto (em trâmite entre casa civil e MinC) que regulamenta a lei do plano, por 

meio de um comitê executivo. Observou que o Decreto, a cada mudança de 

gestão, retorna da casa civil ao MinC. 

 Dani: havendo o debate sobre os eixos da CNC, levantou a questão da 

institucionalidade como tópico do debate sobre o temário da CNC. 

 Gabriella destacou que o comitê executivo não existe ainda, mas o processo de 

discussão, e a proposta de revisão, foi instituído pela Coordenação Executiva do 

MinC, composto pela Secretaria Executiva, as antigas SPC e SAI. Que na 

Plataforma do PNC está sistematizado o que foi proposto em consulta pública, 

no culturadigital.br, na aba “documentos”. 

 Manoel lembrou dos 7 eixos na câmara setorial de música, e que o PNC não é o 

que foi aprovado na câmara setorial de música; que essencialmente o PNC 

atendeu pedidos de grupos poderosos, com eixos propostos pelas câmaras sendo 

excluídos do documento. 

 Luciano: é fundamental reunir as informações na plataforma. 

 Dani: as pautas históricas devem ser tratadas no Plano Setorial. O PNC não tem 

metas relacionadas à Música.  

 Gabriella: relevante que a revisão ocorra o mais rápido possível. Que o acúmulo 

de informações será levado ao Comitê executivo para deliberação e então seguir 

para uma segunda consulta pública. 

 Dani: destacou que é preciso levantar outras demandas, visto que o cenário da 

música mudou bastante, como as da parte digital, que possui apenas ligação ao 

direito autoral.  

 ‘Val Macambira informou possuir rascunho da revisão do Plano Setorial da 

Música. Maya informou possuir 2 versões distintas da revisão, mas que 

Macambira enviasse a sua versão. 

 Claudia: que todos tenham cópia das mesmas versões 

 Manoel: informou possuir o documento oficial original onde foi aprovada a 

Agência Nacional da Música, aprovado em colegiado. 

 Gabriella lembrou a meta 46, que prevê 100% dos colegiados com plano setorial 

implementado. Que a CGPNC monitora a questão dos planos setoriais. Destacou 



 
 

 

 

que de 2013 a 2014 o colegiado de música estava fazendo revisão do plano. 

Ressaltou que a revisão deve ser retomada de imediato e que o PNC dará 

suporte, com apoio técnico na construção da revisão, colocando-se à disposição 

por meio do pnc@cultura.gov.br  

 Dani: deve-se estabelecer metodologia mínima, centralizando a comunicação 

formal em algum ponto focal, com reuniões virtuais, por exemplo. 

 Maya: pede versão do plano setorial com a integração dos eixos suprimidos. 

 Claudia: pede que se junte a ata que aprovou a agencia nacional de música 

 Manoel: as prioridades votadas em 2012 também não estão no texto da revisão. 

 

SUGESTÕES: 

 Luciano sugere que subam para a plataforma as proposições da música para o 

PNC.  6 pontos que foram retirados do PNC e pertenciam ao Plano Setorial de 

Música. 

 Dani: na revisão do plano setorial, incluir metas da música no PNC, vez que 

outros setoriais possuem metas no PNC. 

 Dani: sugere que Claudia seja o ponto focal no estabelecimento da metodologia 

para revisão do Plano Setorial. 

 Dani: identificar qual a versão ótima da revisão do plano para então compartilhar 

com todos do colegiado. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Gabriella: enviar material de apoio para a revisão do Plano Setorial de Música. 

 

Item 4 da Pauta - Sistema Nacional de Cultura, com Tony Bezerra 
 Tony apresenta o SNC, com 2230 municípios que já fizeram adesão ao Sistema. 

Todos os estados e o DF também fizeram adesão, o que não significa que foi 

implantado (criação do Conselho, Plano e Fundo - CPF). Que ainda não foi 

implementado os repasses fundo a fundo. Que o Procultura autorizaria os 

repasses. Que em 2015 houve 4 editais para municípios com adesão ao SNC. Em 

2014 foi feito edital para apoiar os estados que fizeram a adesão. É por meio dos 

editais que se busca incentivar estados e municípios a aderirem, por meio da 

participação social e descentralização. 

 Tony esclarece o processo: 1º a adesão, depois a institucionalização (criação da 

Lei) e depois a implementação, que é colocar em funcionamento o CPF e sua 

gestão. Que informações podem ser obtidas por meio do esic@cultura.gov.br, ou 

no site cultura.gov.br/snc. Destacou que somente 5 ou 6 estados 

institucionalizaram o SNC, criando suas leis. Que os estados têm 2 anos para 

implementar o conselho, o plano e o fundo. Que os municípios têm autonomia 

para decidirem se aderem ou não ao SNC.  
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 Dani: pediu que Tony informe sobre a diferença do mecanismo do FNC para o 

Incentivo e quais as medidas que estão sendo pensadas. Perguntou se é 

necessário aguardar o Procultura para regular as questões orçamentárias. 

Destacou que a questão orçamentária é de suma importância para definir as 

questões do setorial, bem como para subsidiar a questão da institucionalidade e 

encaminhamento da discussão da sociedade civil para o poder público no 

momento da Conferência. Questionou, diante das constantes trocas de comando, 

na agenda estratégica do governo, onde fica o debate sobre o aperfeiçoamento 

do SNC e como será encarado o FNC frente ao aumento do incentivo fiscal.  

 Tony informou que, do ponto de vista técnico o Decreto do PNC trata da 

regulação dos repasses fundo a fundo. Além da Lei do Procultura também existe 

a Lei do SNC que está tramitando na Câmara dos Deputados, em estágio inicial. 

Que a maneira mais rápida seria por meio de decreto que regulamente a Lei do 

Plano Nacional de Cultura. Com a mudança no MinC todos aguardam novas 

orientações. 

 Dani pergunta sobre a questão dos fundos setoriais, e Tony informou que não 

houve avanço. 

 Roberto Rocha é o relator da Lei do Procultura na CCJ. 

 Antônio Carlos deseja que o colegiado crie comissão para interceder junto ao 

relator do Procultura na CCJ. 

 Ulisses: colegiado deve fazer sua articulação política. 

 Padilha vai fazer fala com o deputado relator, no maranhão, em nome do 

colegiado. 

 Antõnio sugere fazer pedido ao Jorge Viana, que falará com o relator.  

 Manoel pede que seja revisada a música no Procultura, em especial no que tange 

a música independente e solicita incluir a categorização da música na revisão do 

Procultura. 

 Dani ponderou que a versão que está tramitando é um “Frankenstein”, por isso 

não anda, devido ao número de especificidades. 

 

SUGESTÕES: 

 Fazer averiguação junto ao relator sobre o andamento do Procultura. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 Encaminhar o PL do Procultura para o colegiado. 

 

Item 4 da Pauta – Debate sobe eixos temáticos na IV CNC 

 

 Thalles informou qual foi a metodologia utilizada no setorial de moda: 

primeiramente um “de-para”, e depois um alinhamento com as políticas da área 

finalística.  



 
 

 

 

 Dani: partir das demandas da sociedade civil que não estão na III CNC nem no 

Plano Nacional da Cultura. Que antes de se fazer o “de-para”, deve-se fazer o 

desenho da participação social neste momento histórico. 

 Cláudia: não se tem a resposta do que, da III CNC, já foi implementado ou não. 

Que o temário é temerário, na medida em que não se tem essa resposta. 

 Dani sugere que se atrele o debate à questão orçamentaria, o que garante o nível 

programático da institucionalidade. Propõe que se faça inversão.  

 Os debates sobre os 6 eixos temáticos apresentados seguiram até a final da 

manhã do dia 25 de novembro, com participação maciça dos membros presentes 

e resultaram no documento anexo “Proposta do Colegiado Setorial de Música 

para o Temário da IV Conferência Nacional de Cultura”. 

 

Item 5 da pauta -  proposição de moções e recomendações  

 No início da tarde do dia 25, foi deliberado pelos presentes que as moções se 

recomendações do colegiado seriam redigidas e deliberadas eletronicamente, e 

posteriormente encaminhadas à Coordenação-Geral do CNPC. 

 

Dia 25 de novembro de 2016: 

TEMAS TRATADOS:  

Item 6 da pauta – com Consultoria Jurídica do MinC 

Antônio Carlos:  observou que muitas brigas vêm ocorrendo, e que o Sr. Manoel surge 

como a causa. Que tratou com amigo comum ao sr. Manoel no sentido de buscar uma 

solução para os desentendimentos. Assim, solicitou ao sr. Manoel que evitasse qualquer 

tipo de problema, o que foi cumprido. Que foi proposto um documento de desculpas 

formais às pessoas que foram atacadas por ele, gerando um acordo formal, de 

cavalheiros, e solicitou ao colega Ulisses que procedesse a leitura do documento, com o 

objetivo de se gerar pacificação no grupo. Pediu a todos e todas que ouvissem 

atentamente a carta e que a tentativa não se tornasse um embate. 

Ulisses: leu a carta redigida pelo colega Manoel, na qual o membro, em suma, declarar 

retirar da justiça qualquer processo por ele impetrado contra membros do colegiado de 

música, a partir da publicação da carta em tela. Pede desculpas por qualquer ofensa, que 

em verdade foram em resposta a agressões sofridas (mutuas), e por eventuais erros de 

julgamento que possa ter cometido. Desculpa-se por ruídos na comunicação. Em 

seguida leu a “carta compromisso”, a qual o sr. Manoel solicita que fique disponível nas 

páginas públicas por 90 dias. Na carta, em resumo, o Sr. Manoel coloca que não há 

problemas com os colegas do setorial, mas questões a serem tratadas com o Ministério 

da Cultura. Que fica valendo as regras do código de ética do MinC e do código de ética 

do servidor público. Na carta o colegiado vem esclarecer ao meio musical sobre a 

mudança do representante no pleno, que as opiniões pessoais relativas a faltas éticas do 

sr. Manoel não procedem. Que fora os conflitos pessoais, as acusações não procedem. 

Reconhece a contribuição do sr. Manoel para o setor musical brasileiro, que a escolha 

da Sra. Claudia Queiroz é legítima e com maiores condições políticas de representar o 



 
 

 

 

colegiado. Que o Sr. Manoel, enquanto cidadão, tem o direito de requerer todo e 

qualquer tipo de informação ao MinC. 

 Aládia: contextualizou que o que está acontecendo foram acusações graves e 

mentirosas, e que considera muito difícil acreditar na mudança de comportamento do 

colega. Que a confiança foi quebrada e que para reconstrui-la o mesmo deveria, 

incialmente, retirar qualquer processo contra os colegas. Considerou que abrir mão da 

briga judicial por parte do colega lhe parece estranho. 

Patrícia Mello: discordou da carta apresentada, e contextualizou que o colega traiu a 

sua confiança pessoal. Que apoiou o colega o quanto pode, e que o mesmo foi 

violentamente agressivo. Que muitos sofreram assédio dioturnamente, com acusações 

gravíssimas, e que a tentativa colocada configura uma manobra. Que o mesmo entrou 

com mandado de segurança e não comunicou ao colegiado, que o histórico do colega já 

demonstra a sua natureza conturbada, lembrando que o mesmo fora expulso do Fórum 

Nacional de Música em 2011. Que no Rio de Janeiro o colega apresentou 

comportamento cordial, visando a eleição para representante no pleno, e que logo após a 

eleição, o colegiado não teve mais paz. Considerou que na carta o colega tenta se eximir 

de qualquer responsabilidade, fazendo com que o colegiado assine declaração de que o 

colega não fez nada. Repudiou veementemente a carta e considerou que com a carta o 

colega busca arrumar provas judiciais em seu favor. Considerou a carta como tentativa 

de utilizar os colegas como massa de manobra para garantir seus direitos individuais.  

Téo Limar considerou que não se deveria ter a carta naquele momento. Que o Sr. 

Manoel o acusou de várias coisas, como ser chefe de quadrilha, entre outras, a partir de 

solicitação de levantamento de informações feitas pelo Sr. Téo. Que as acusações o 

feriram como homem, que sua vida é ilibada e honesta. Que o colega o traiu a troco de 

não sabe o quê. Que o grupo está parado até hoje por culpa do colega Manoel. Concluiu 

que não assina a carta. 

Cláudia Queiroz: relatou que foi para o pleno no CNPC para apagar incêndio, pois era 

a única pessoa, naquele momento, sem nenhuma acusação por parte do sr. Manoel. 

Colocou que a partir daí nunca foi tão agredida, e que a atitude do colega é de falta de 

ética e de compromisso com a música Brasileira. Que nos grupos o único debate era 

sobre o Sr. Manoel, em detrimento de temas relevantes para a música. Concluiu que não 

perdoa o sr. Manoel, que o mesmo provou não merecer a sua confiança. 

Luciano: Lembrou que se o colegiado não se organizar, todos chegarão ao final do 

mandato frustrados. Observou que esta foi a primeira reunião onde os trabalhos fluíram 

por haver acordo entre os colegas em não adentrar a temática ‘Manoel” ao longo da 

reunião. Destacou que suas diferenças com o Sr. Manoel datam de anos. Que lamenta o 

colega ter utilizado sua liderança para desagregar. Ressaltou que seu desejo é que nos 

próximos encontros os trabalhos sigam como ocorreu na presente reunião, até aquele 

momento. 

Dani Ribas: destacou que o ponto não são as diferenças pessoais, visto que no decorrer 

da reunião todos foram capazes de contribuir. Discordou radicalmente que o problema 

seja de diferença pessoal, e que tematicamente não há diferença entre ela e o Sr. 



 
 

 

 

Manoel. Relatou que as agressões sofridas tiveram consequências em sua esfera 

profissional e pessoal visto que repercutiram dentro e fora da instituição em que 

trabalha. Acredita que tais danos não podem ser revertidos com um pedido de desculpa. 

Destacou que foi feito novo ataque à sua condição de pesquisadora. Que o acordo em 

tela não foi de iniciativa do Sr. Manoel, conforme informado pelo Sr. Antônio Carlos. 

Que não se convence de que o Sr. Manoel esteja arrependido. Que o mesmo tenta 

imputar culpa a quem é vítima, e que o mesmo só pensa em seus objetivos pessoais, e 

que tais ataques são mais direcionados à ela, por se tratar de colega de profissão, 

pesquisadora como ele. Que existe uma vontade de ocupar o que ela representa. Que em 

17 de novembro foi feita nova acusação e gostaria que o Sr. Manoel explicasse do que 

se trata. 

Silvestre: colocou que não é de participar no grupo de whatssap. Que ao Sr. Manoel 

coloca a carta para se beneficiar disso. Que as confusões têm que parar, e não sabe se o 

colegiado tem o poder de substituir o membro, pois não há mais clima para o trabalho. 

Como a ideia da carta não partiu do sr. Manoel, entendeu que o mesmo aceitou a carta 

como oportunismo. 

Val Macambira: lembrou que agressão se sofre todo o dia. Mas que o ser humano tem 

a capacidade de perdoar. Que não é porque você está sendo atacado que também deve 

atacar. Considerou que a questão é de relação humana. Clamou por harmonia dentro do 

colegiado. Que cada um pode entrar na esfera judicial, fora no colegiado, mas que no 

colegiado isso não deve transparecer. Que o que parece é que o colegiado é uma grande 

fofoca. Clamou por um acordo de paz. 

Patrícia Mello: destacou que para a paz se restabelecer, basta o sr. Manoel parar com as 

agressões. 

Antônio Carlos: preveniu a todos que o problema com o sr, Manoel aconteceria. Que a 

única chance era que todos falassem cara a cara buscando uma solução. Que o teor 

daquela carta também não assinaria. Que a ideia inicial era retirar todo processo contra 

os colegas e pedir desculpas formais. Que não concordou com os termos da carta. Que o 

que ocorreu ali era uma catarse do grupo. Que em sua opinião, ninguém deveria assinar 

a carta, e que o Sr. Manoel deveria retirar tudo que colocou contra os colegas e contra o 

MinC, e que ninguém o faz de massa de manobra. Que a única saída para arrefecer os 

ânimos, é o colega se comprometer com todos em retirar todos os processos. Que o sr. 

Manoel enquanto causador, é o único que pode resolver a situação. 

Aládia: ressaltou que não querem briga, e que se o sr. Manoel deseja a paz, ele deve 

fazer algo nesse sentido. 

Manoel Neto: reconheceu a legitimidade na fala de todos, e que o erro é de todos os 

presentes. Que não quis se manifestar de maneira pejorativa ou ilegal. Que durante 

algum tempo fez todos os trabalhos do setorial, desde revisão das atas ao plano setorial. 

Que fica estranho ser acusado de buscar benefício próprio ao entregar documentos que 

questionam a relação entre o MinC e outros entes. Dentre eles, pedidos de detalhamento 

de convênios com a UFPR, queixas crime e 200 páginas de acusações e calúnias contra 

ele. Que nunca agrediu verbalmente as colegas. Que sempre solicitou que se cumprisse 



 
 

 

 

as regras, ponto em que foi intransitivo. Que as colegas usam de coisas que não podem 

provar. Que aceitou o pedido do colega Antônio Carlos, por ter concluído que as brigas 

são inúteis, que não tem nada de pessoal e que todos deveriam trabalhar como 

trabalharam nos últimos 2 dias. Que a proposição é parar de brigar, e que se não se parar 

agora teremos um mar de ações.  

Maya: apresentou o sr. Eduardo, da Conjur, que veio informar sobre a pauta de 

desindicação do Sr. Manoel. 

Patrícia: em documento apresentado ao MinC, destacou que são duas questões: a 

primeira, da desindicação, e a segunda, de que diante da conduta ética, que o MinC 

avaliasse a situação e informasse qual a medida cabível. 

Dr. Eduardo: cumprimentou a todos, informou trabalhar na área judicial do MinC, 

pertencer à AGU e ter trabalhado no mandado de segurança impetrado pelo Sr. Manoel. 

Destacou que a liminar foi indeferida, ficando mantida a destituição do sr, Manoel como 

representante no pleno. Ressaltou entender a irresignação do impetrante em relação à 

decisão, mas que a questão, judicializada, está na instância cabível, e que o conselho 

não é instância para se discutir processo judicial. Ressaltou que a Constituição garante 

qualquer tipo de manifestação, e que sentindo-se prejudicado deve recorrer à instância 

cabível no judiciário. Porém o CNPC não é a instância apropriada e que não cabe em 

uma esfera pública tomar o tempo das pessoas e dos recursos públicos com uma 

discussão de caráter pessoal. Que o debate deve ser relacionado à música e qualquer 

disputa de ordem pessoal deve ser tratada na instância cabível. Que caso se sinta 

prejudicado deve ser protocolada à comissão de ética, e ninguém do CNPC é parte da 

comissão de ética. Que se deve garantir o respeito ao trabalho e ao local onde se está 

tratando. Que o ambiente do CNPC é de trato público, e que o CNPC não é o ambiente 

para tratar assuntos de esfera privada. O CNPC não é a seara para se tratar de ofensas 

pessoais em facebook, por exemplo. Em se tratando de instância pública, no âmbito 

daquele colegiado setorial, o que se deve tratar é o assunto música. Não se deve criar 

medidas constantes para aumentar a animosidade e o litígio. Que a comissão de ética 

está aberta para receber manifestações de forma clara. Sobre medidas que podem ser 

tomadas, a orientação vale para todos os presentes, e aquele que se sentirem ofendidos 

podem recorrer às instâncias cabíveis.  

Manoel:  não recebeu resposta para os ofícios impetrados em março de 2016, e que o 

assunto dele é com o MinC, não com os colegas. 

Maya: após a fala do Dr. Eduardo, considerou a pauta encerrada. 

ENCAMINHAMENTOS 

Eduardo: Questões pessoais devem ser tratadas na devida esfera, a judicial. 

Érika Freddi: informou que com relação aos processos impetrados por Manoel e 

Patrícia, que os mesmos, diante do volume de trabalho, não puderam ser respondidos, e 

se comprometeu em encaminhar as respostas até o dia 31 de dezembro. 

Não havendo mais temas a se tratar, a reunião foi encerrada. 



 
 

 

 

 

 

 

Brasília 25  de novembro de 2016. 

 

 

 

COORDENAÇÃO DO COLEGIADO SETORIAL DE MÚSICA 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CULTUTRAL 

 

ANEXO 

 

PROPOSTA DO COLEGIADO SETORIAL DE MÚSICA PARA OS EIXOS 

TEMÁTICOS DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA 

“CULTURA COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

ECONÔMICO NO BRASIL” 

EIXO 1 - DESAFIOS À INSTITUCIONALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA DA 

CULTURA 

Foco:  Estratégias para o fortalecimento da institucionalidade da gestão pública de 

cultura frente às descontinuidades políticas. 

 

Objetivos: 

Discutir o desenho institucional e as funções das instâncias de gestão pública de cultura 

como meio de minimizar os impactos negativos das descontinuidades decorrentes de 

alternâncias políticas.  

Ampliar e otimizar parcerias interministeriais, inserindo programas e ações culturais em 

outras agendas, tornando-os mais perenes. 

Promover a regulação da Lei 8.666, que institui as normas para licitações e contratos da 

Administração Pública, de maneira que atenda às especificidades da área cultural. 

Ampliar a utilização dos Mapas Culturais (SNIIC) para qualificar e aportar informações 

para a gestão cultural, contribuindo para sua institucionalização. 

A partir do uso de indicadores, demonstrar para as demais áreas da gestão pública que a 

cultura é vetor de desenvolvimento. 

Priorizar critérios técnicos na ocupação dos cargos nas instâncias governamentais. 

Criar marcos legais que garantam direitos para trabalhadores da cultura, como por 

exemplo, o previdenciário. 

 

Eixo 2 - ORÇAMENTO DA CULTURA 

Foco: Orçamento como instrumento de planejamento a longo prazo. 



 
 

 

 

Aperfeiçoar os mecanismos de planejamento e orçamento plurianuais de maneira que 

garantam a perenidade de programas culturais, mesmo aqueles não regulamentados por 

instrumento legal. 

Lutar por estabelecimento de piso orçamentário para a Cultura, considerando os direitos 

constitucionais. 

Instituir uma cultura de disponibilização organizada de dados do orçamento público da 

Cultura, distinguindo as áreas meio e fim, de maneira a dar condições à sociedade civil 

de pleitear incremento orçamentário.  

Efetivar repasses fundo a fundo no campo da Cultura; criar em caráter permanente os 

fundos setoriais. 

Ponderar recursos orçamentários e incentivados no campo da Cultura e seus efeitos. 

 

 

 

Eixo 3 - CULTURA E SUSTENTABILIDADE  

A sustentabilidade na produção de bens artísticos e simbólicos.  

Objetivo: Discutir as políticas culturas como construção de uma consciência em favor 

da preservação do meio ambiente e da redução das desigualdades; debater formas de 

financiamento das atividades culturais pelo Estado e pela sociedade; discutir a 

experimentação do desenvolvimento estético e as formas de salvaguarda das 

manifestações culturais tradicionais. Cada vez mais se observam episódios de 

intolerância do público em relação à cultura. Em vista disso, é também preciso entender 

o porquê de as manifestações culturais sofrerem tantos ataques, bem como discutir 

como a cultura pode recobrar sua dimensão simbólica no coração das pessoas.  
 

Eixo 4 - PATRIMÔNIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO  

A discussão deve ultrapassar a questão da preservação. Deve discutir paradigma de política 

cultural e dimensão estratégica da cultura. Isso passa pela discussão da institucionalidade da 

cultura e pela questão da especulação imobiliária. Passa também pelo fortalecimento do IPHAN 

(o contrário do que ocorreu nos últimos 6 meses). Sem isso, é chover no molhado. 

Legitimidade e reconhecimento 

Eixo 5 - DIMENSÃO CIDADÃ 

Qual o lugar desta dimensão na estrutura institucional do MinC? Onde está o SNC e Cultura 

Viva se não há mais Secretaria de Políticas Culturais? Quais os esforços do governo para 

garantir maior adesão ao SNC e continuidade de fato do Cultura Viva? Como o estado vai 

garantir os Direitos Culturais (fruição, produção e participação política)? Quais estratégias, com 

qual orçamento empenhado 

Buscar a convenção da diversidade 

Eixo 6 -  FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO  

Foco:  

Objetivo: 



 
 

 

 

Formação artística 

Formação em gestão cultural 

Formação para produção cultural 

Formação técnica par produção artística 

Formação cidadã para a fruição das artes (formação de público) 

Foco: Política cultural, institucionalidade e gestão: cultura como instrumento de integração 

federativa, capacitação e formação de fazedores de cultura.  

Objetivo: Discutir mecanismos de melhoria institucionais e de gestão, além de capacitação de 

fazedores de cultura e dos instrumentos de implementação das políticas públicas para a cultura, 

como forma de (i) torná-las mais eficientes, eficazes e efetivas; e (ii) de promover a integração 

federativa, por meio do plano e do sistema nacional de cultura.  

 

 


