
RECOMENDAÇÃO Nº 01, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016. 

Recomenda, diante da urgência que o caso 

exige, a retomada, a reabertura, a 

adequação, a manutenção, o fomento e a 

revitalização de espaços culturais, que ora 

estão fechados, abandonados, sem uso ou 

inapropriados para uso na condição em que 

estão atualmente. 

 

 

Os membros do Colegiado Setorial de Artes Visuais do CONSELHO NACIONAL DE 

POLÍTICA CULTURAL – CNPC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 7º Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 

de outubro de 2009, combinado com o inciso II, do art. 21 do Regimento Interno do 

CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, resolve: 

Art. 1º Declaramos ser de extrema urgência a retomada, a reabertura, a adequação, a 

manutenção, o fomento e/ou a revitalização dos seguintes espaços culturais do Brasil: 

a) No Estado de Roraima: Teatro Carlos Gomes; Museu Integrado de Roraima; 

Casa de Cultura; Escola de Música; Palácio da Cultura; Parque Anauá; as praças 

de Boa Vista-RR; Teatro Municipal. 

b) No Estado do Ceará: Museu MADI; Museu Dom José. 

c) No Estado do Acre: Museu da Borracha; Galeria Juvenal Antunes; Teatro 

Plácido de Castro; Museu Acreano de Belas Artes. 

d) No Estado de Goiás: Palácio da Cultura da Prefeitura de Goiânia-GO; Estação 

Ferroviária de Goiânia-GO; Grande Hotel de Goiânia-GO. 

e) No Estado do Rio Grande do Sul: Usina do Gasômetro; Teatro de Câmara Túlio 

Piva; Centro Cultural Zona Sul; Teatro do Ipê; Museu de Arte Contemporânea; 

Fundação Iberê Camargo; Centro de Desenvolvimento da Expressão; Atelier 

Livre Xico Stockinger. 

f) No Distrito Federal: Teatro Nacional Cláudio Santoro; Espaço Cultural Renato 

Russo; Museu de Arte de Brasília. 

g) No Estado do Rio Grande do Norte: Teatro Municipal Sandoval Wanderley; 

Rede de Casas de Cultura. 

h) No Estado do Mato Grosso: Museu da Imagem e Som de Cuiabá-MT – MISC.  

i) No Estado de Santa Catarina: Teatro do UBRO em Florianópolis-SC; Galeria 

Municipal Pedro Paulo Vechetti; o Conjunto Casarão Bento Silvério/Casa das 

Máquinas. 

  

Exposição de Motivos: 

Vimos a público demonstrar nosso profundo descontentamento com a falta de espaços 

públicos adequados ao dispor da sociedade, artistas e segmentos culturais para realizar, 

apresentar e acessar os trabalhos produzidos nos estados citados. A classe artística 

enfrenta inúmeros obstáculos para produzir e apresentar seus trabalhos. No caso da 

Região Norte, existem algumas especificidades como o Custo Amazônico, as longas 

distâncias geográficas, a falta de fomento e circulação que dificultam o intercâmbio e a 



difusão da produção. Destacamos o descaso, por parte do poder público, com a 

manutenção dos espaços existentes, que integram o patrimônio artístico-culturais 

citados no Artigo 1º, de competência das diversas esferas, Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal. A construção de políticas públicas para a Cultura também passa pelo diálogo 

entre o poder público e a sociedade civil. Diante disso, cabe às diversas esferas da 

Federação sanar e buscar soluções conjuntas para os casos apresentados. O cenário que 

se verifica nos coloca em alerta e nos impulsiona a estar vigilantes frente ao descaso 

com que o poder público tem tratado os nosso importantes bens culturais, que poderiam 

estar à inteira disposição da sociedade. 

 

 

 

Colegiado Setorial de Artes Visuais 


