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“Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais 

perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda a criação 

autêntica é um dom para o futuro.” 

Albert Camus 

 

A Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Artes Visuais aconteceu nos dias 09 e 10 

de setembro de 2014, das 9h30 às 18h, na sala de reuniões do 12º andar do Edifício Parque 

Cidade – Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Torre B, em Brasília-DF. Participaram da 

reunião o Secretário Geral do Conselho Nacional de Política Cultural Bernardo Novais da Mata 

Machado, a Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura Magali Guedes de 

Magela Moura, a Coordenadora do Conselho Nacional de Política Pública Kênia Batista, a Sra. 

Gilvania Célia de Holanda Valença como Relatora Executiva, o Coordenador da Funarte / 

Ministério da Cultura Álvaro Maciel, o Representante Titular do Colegiado do Setorial de Artes 

Visuais do Plenário do Conselho Nacional de Políticas Públicas Davy Alexandrisky e os 

delegados do Colegiado do Setorial de Artes Visuais, são eles: Luiz Carlos de Carvalho e Silva 

– Representante da Área de Mediação, Luiz Gustavo Vardânega Vidal Pinto – Representante da 

Área de Produção, Cristina Oliveira da Fonseca – Representante da Área de Produção, Elias 

Izidoro Cavalcanti – Representante da Área Artística, Raquel Cardoso Stanick – Representante 

da Área de Produção, Zilda Barradas - Representante da Região Centro Oeste, Teotônio José 

Roque - Representante da Área de Mediação, Francisco Edilberto de Oliveira Filho - 

Representante da Área Artística, Miguel Takão Chikaoca – Representante da Região Norte, 

Sabine Feres Staniscia Koprik – Representante da Área de Mediação e Pablo Borges Pinheiro - 

Representante da Região Nordeste. 

                                                 
1
 Relator, Bacharel em Sistema de Informação e Especialista em Planejamento, Implementação e Gestão de 

Educação a Distância. 
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DIA 09/09/2014 – 3ª feira 

9h30 – ABERTURA DA SESSÃO 

Pauta: Abertura da Sessão; 

 Manifestações livres dos membros do colegiado; 

 Informes sobre ações relativas ao setor; 

 Debate sobre o Plano Setorial. 

 

O Coordenador da Funarte Álvaro Maciel fez abertura da reunião ás 10h e agradeceu a 

presença de todos. Em seguida informou que o ano foi difícil devido à greve dos servidores da 

Cultura devido a diferença salarial dos servidores da cultura em relação aos servidores dos 

demais ministérios, continou informando que isso é uma luta antiga e que ainda não foi 

resolvido. Informa que diante de um ano complicado, devido a copa do mundo e as eleições, 

tiveram essa surpresa que foi a greve. Informa que a greve não teve sucesso em termos de 

resultado, mas foi importante para mostrar para o Brasil que a cultura precisa ainda de mais 

valorização, por parte do governo, por parte da sociedade, por parte dos parlamentares. Álvaro 

falou que este foi o ano dos Editais na Funarte, informou que o Sr. Davi lhe ajudou bastante, 

pois tinha muitos projetos com erros, com diferenças no que estava escrito e no que estava 

publicado no site, informou que achou bacana o Conselho das Artes Visuais ajudar o Centro de 

Artes Visuais nessas correções, e por fim tudo foi corrigido. Ele disse que a equipe que está 

trabalhando na análise de projetos é bem reduzida, o que tem dificultado o processo e por isso, 

eles têm que fortalecer o servidor da Cultura quando tiver um novo movimento, e acredita que 

terá em breve, pois os servidores não foram atendidos em suas reivindicações. Informar que é 

necessário ter mais concursos com salários melhores, pois só assim esses servidores terão 

motivação para trabalhar. Mesmo diante desses acontecimentos, foi um sucesso em termos de 

realizações na Artes Visuais, pois os seis editais foram publicados, que receberão bastantes 

inscrições e participou de duas ou três bancas de avaliação técnica. Informou que esse ano ele 

brigou bastante na Funarte, porque o recurso é muito rígido e sempre tem uma oitiva para 

eliminar e não considerar ou reconsiderar o recurso. Informou que dos sete recursos que teve, a 

equipe conseguiu que a Funarte reconsiderasse três e esses saíram de eliminados e foram para 

os habilitados e os outros não conseguiu, por que tinha erros muitos graves e continuaram como 

inabilitados, mas já teve um progresso em relação a tempos passados, onde dificilmente 

conseguiam que a Funarte reconsiderasse os projetos inabilitados, ou seja, esse ano teve uma 

flexibilidade maior. Informou que novamente devido à falta de verba, não foram contratos 

avaliadores de diversas regiões, é que apenas no projeto Marc Ferrez de Fotografia manteve 

esse critério. O Sr. Álvaro informou que o Xico Cesar mandou um abraço para todos e que 
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infelizmente essa agenda ainda não conseguiu casar com a dele. Informou ainda que trouxe 

algumas reflexões, que não são novas, mais trouxe para estimular o debate do dia, e logo em 

seguida perguntou: Qual a prioridade que vamos deixar apontada para o próximo colegiado? E 

informa que é apenas para pensar e que ele não estaria dirigido para esse caminho, mas tem que 

pensar no que vai deixar de legado para a próxima gestão. Faz perguntas acerca do próximo 

colegiado, se vai tentar dividir ou se vai criar um novo? Se vai diminuir a participação da 

fotografia ou vai deixar como está? Se vai pensar nas outras linguagens, como por exemplo 

performance, arte pública e etc, e pergunta se estão bem representadas? Quais não estão 

representadas no grupo dessas sub linguagens? Pergunta ainda se seria bacana pensar na 

ampliação das Artes Visuais, dos sub grupos que não foram representados nessa gestão e se 

indica para a próxima gestão que se tenha pessoas daquele seguimento? 

O Sr. Luís Gustavo sugere dois pontos de partida para a reunião. Primeiro que os 

membros do colegiado troquem experiências nas suas áreas para que possam se conhecer 

melhor e fazer um intercâmbio de informações e o segundo ponto, que se viabilize algumas 

ideias, como por exemplo, criar um grupo no WhatsApp e/ou Dropbox para troca de projetos, 

fazendo circular essas ideias boas que existem nos projetos, tentando com isso alinhar vários 

estados e regiões para que eles possam se comunicar. 

O Sr. Álvaro Maciel retoma a fala informando acerca da carência de ser ter um órgão 

(conselho) de artes visuais nos estados, pois fica difícil de avançar os sistemas estaduais de 

cultura e concita que no próximo colegiado, se pense em criar os órgãos colegiados estaduais, 

tendo com isso discussão do plano estadual com uma fala qualificada. 

O Sr. Francisco Edilberto questiona se o Plano Setorial de Artes Visuais foi atualizado 

pelo Ministério, pois no início desse atual colegiado, uma das tarefas atribuídas a eles era 

revisar o que teria deixado pelo anterior, porém o Ministério da Cultura achou por bem se 

encarregar de fazer essa revisão. Ele pergunta para o Sr. Álvaro Maciel se foi feito alguma 

coisa, como está o andamento, se essa revisão vai deixar para o próximo colegiado dar 

seguimento. 

O Sr. Luiz Gustavo sugere, como falado pelo Sr. Álvaro Maciel, que sejam estipulados 

os desafios para o próximo colegiado, elencando as coisas que podem ou não ser feitas. 

A Sra. Cristiana Oliveira enfatiza que realmente tem que deixar um legado, um 

documento para que o próximo colegiado possa dar continuidade. 

A Coordenadora Geral do CNPC Magali Moura agradeceu a presença de todos e 

informou que a reunião será coordenada pelo coordenador Álvaro Maciel da Funarte e pediu 

que fosse dado prosseguimento à reunião. 
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O Sr. Elias Izidoro agradeceu a experiência de fazer parte dessas reuniões, e informou 

que os artistas de Recife estão se dispersando, não estão participando dos fóruns de artes 

visuais, não se interessam mais. Os novos artistas não dão conta de mostrar os seus trabalhos 

porque as pessoas que estão nas bancas do Ministério da Cultura para escolher os projetos têm 

o vício de colocar sempre as mesmas pessoas. E informa ainda que a sua reclamação é como 

artistas, um artista que vive de arte. 

O Sr. Luiz Carlos depois de uma breve apresentação, informa que a dificuldade que o 

Sr. Elias Izidoro colocou é devido uma invisibilidade social, informa que ele tem uma galeria 

que atende por edital a dois anos, porém não tem visitação nem interesse. Informa que pede 

reuniões com a classe, com os colegas e com os artistas, mas ninguém vai, com exceção de 

alguns amigos pessoais. Informa que o Sistema Nacional de Cultura funciona muito bem aqui 

em Brasília, pois ficam discutindo dois anos um plano setorial de artes visuais que já está 

editado, porém o que é posto dentro do plano não está acontecendo, pois tem muita demanda 

que já poderia estar sendo atendida pelo Ministério da Cultura. Informa ainda que vão discutir 

mais 10 anos, mas não está acontecendo na prática ações nenhuma para atender o artista 

contemporâneo, que o artista visual já propôs e tem essas demandas no Município, no Estado e 

na própria União. Informa que ficar só de edital é bom, considerando o que o artista visual 

quer. Informa que divulgou no facebook que estava vindo para mais uma reunião ordinária do 

Colegiado Setorial das Artes Visuais e não ouviu nada. Informa que muitos reclamam dos 

valores dos editais, mas não se inscrevem para os editais com valores maiores. 

O Sr. Francisco Edilberto depois de uma breve explanação acerca da necessidade de 

ter o Sistema Nacional de Cultura dentro dos município e estados, frisando que o Plano 

Nacional de Cultura ficou muito tempo preso na Procuradoria Geral do Estado, e agora que foi 

liberado, esse Plano continua emperrado na assembleia para ser aprovado. Informa que só 

depois que for aprovado é que pode se pensar em um Sistema Nacional de Cultura e questiona 

se a Funarte ou Ministério da Cultura vão colaborar para implementação dos Sistemas 

Estaduais de Cultura, dado a dificuldade até da aprovação dos mesmos. 

O Sr. Davy Alexandrisky questiona o Sr. Álvaro Maciel, na qualidade de Coordenador 

do Setorial e enquanto representante da Funarte, acerca da contratação dos prodocs para fechar 

os trabalhos que começaram a ser feitos sobre o Plano Setorial de Artes Visuais, para que possa 

ser colocado em consulta pública. Informa ainda que estão em final de mandato e até agora não 

tem uma indicação política. Informa também que devido a esses pontos que ainda merecem 

atenção, necessariamente essa não pode ser a última reunião do Colegiado Setorial de Artes 

Visuais e aproveita a presencia da coordenadora Magali Moura para sinalizar acerca da 

possibilidade de realizar uma reunião extraordinária desse colegiado, a partir do que for 
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decidido na reunião do dia 23 e 24 de setembro. Pede ainda para firmar um compromisso com 

todos os colegas de setorial, para transformar em moção uma intervenção do o Sr. Botelho, o 

suplente do Sr. Chikaoka, pedindo para que todos leiam essa intervenção que está no fórum, 

para transforma-la em moção ou uma recomendação. 

O Sr. Teotônio Roque após se apresentação e agradecimentos por participar da reunião, 

falou da importância do momento político que estão passando e seria interessante transformar 

tudo isso em uma recomendação ou moção, informando a política de cultura o que o setorial 

quer? Como pode ser apresentado essa proposta? E pergunta ainda se teria como sair dessa 

reunião com a recomendação para entregar para Presidenta Dilma ou para os candidatos? Que 

posição o setorial vai ter como sociedade? Informou do medo que tem que tudo isso tenha um 

retrocesso, pois teve período na cultura que não tinha nem essas reuniões para discutir. Frisou 

novamente o momento político, e teme pela entrada de um Ministro que atravanque o 

andamento dos trabalhos. Informou ainda que apesar desse ano ter sido atípico, foi muito 

importante para se ouvir, pois aconteceram vários fóruns nacionais, vários encontros de várias 

áreas, e ainda que teve a oportunidade de estar coordenando um grande evento de cultura que 

aconteceu em Natal. 

A Sra. Raquel Cardoso informou que é do Conselho da Estadual da Paraíba e o 

conselho ficou dois anos sem ser recebido pelo Secretário por questões não política, mas por 

questões partidárias. Informa que os artistas visuais não participam das reuniões porque não 

acreditam que vai haver algum retorno, pois afinal de contas eles não eram recebidos nem pelo 

Secretário. Informou que na região do nordeste, muitos dos conselhos são instituídos para o 

município constar no plano nacional e receber verba e ponto, e frisou que eles não funcionam. 

O Sr. Pablo Pinheiro informou que o atual mecanismo de existência dos representantes 

do Colegiado Setorial de Artes Visuais só fornece um nome, que eles não têm pernas e braços 

para representar uma região, a única coisa que consegue e soltar um e-mail nas listas e escutar 

demandas que não existem. Informou também que essa função que cada um tem é muito 

importante e eles trazem um recorte, mais esse recorte não atende a todos. Informou ainda da 

importância de sinalizar para o próximo colegiado em relação a estrutura, ou se seria 

importante fica alguém para o próximo colegiado, evitando com isso que eles não comecem do 

zero. 

O Sra. Zilda Barradas falou do esvaziamento das artes visuais no estado do Mato 

Grosso, pois não tem consumo e não tem como exportar. Informou que quando o artista 

participa de editais nacional não é qualificado, pois para o viés cultural da cidade, do estado ou 

do município onde eles atuam, eles têm qualidade, mas para um nível nacional, os críticos 
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excluem eles do que seria a qualidade artista, com isso, um ou dois conseguem sair do 

mercado. Informou que que a política pública não atende o segmento. Informou ainda que ela 

criou um site, foi atrás de mais 100 artistas e só conseguiu 5, conversou com eles é informou 

que o site era para divulgar os trabalhos deles totalmente de graça, mostrando dessa forma que 

eles existem e com isso correr atrás de cursos de formação e várias outras oportunidades, porém 

não houve interesse, pois os artistas estão desestimulados e não se interessam. Informou que 

nos eventos que ela produz, os artistas visuais são os mais complicados de se encaixar, pois eles 

reclamam que não dá para viver de arte, pois tem que colocar comida na mesa das famílias. 

Informou que conseguiu uma parceria e um espaço para divulgação de trabalhos na tentativa de 

formação de plateia, mais esbarra no mesmo problema da falta de divulgação, e finalizou 

falando que não sabe o que fazer para melhorar a perspectiva de vida do trabalhador, e acha que 

tem que ser discutindo esse assunto, pensar nesse aspecto pois afinal de contas, todos precisam 

de dinheiro. 

A Sra. Cristina Oliveira fez uma breve apresentação pessoal e a partir daí parabenizou 

o Sr. Pablo Borges, quando o mesmo falou acerca da rede de divulgação, os grupos de e-mails. 

Ela ainda propôs a criação de um “Ambiente Marketing” para vitalizar essa rede. 

O Sr. Luiz Gustavo fez um levantamento acerca do que tinha sido explanado até aquele 

momento. Informou que o pensamento de todos membros tem que ser coletivo e não o 

individual, frisando que apesar dos problemas particulares das regiões, como por exemplo os 

problemas políticos, eles têm que ter um olhar diferenciado. Informou que todos têm que ter 

um olhar gerencial e frisou novamente o pensamento coletivo. Informou acerca das falhas desse 

mecanismo de e-mails, pois em alguns grupos têm pessoas que só puxam para baixo o 

mecanismo inteiro. Informou sobre a discursão do mercado e qualificação de trabalho, da 

importância de ter uma tabela de valores para os profissionais a partir dali começar a se 

organizar. Informou sobre a acessibilidade plena, exemplificando os museus que não deixam 

tirar fotografias, pois os Selfies
2
 ajudam na divulgação e acaba por chamar mais pessoas para 

esses museus. Informou ainda sobre a necessidade de criar um mecanismo de troca de projetos 

inteligentes, que possam agregar e dar tons as regiões, também o intercambio individual de 

cada um, recebendo artista em diversas regiões do país e finalizou Informando que tudo 

começa ali, no Colegiado Setorial de Artes Visuais, através de moções e recomendações. 

O Sr. Álvaro Maciel falou da importância do Colegiado estar junto com a Funarte para 

poder planejar e executar as ações voltadas para as artes visuais, informando que os integrantes 

têm que ter em mente que é necessário se comunicarem, através de ligações, trocas de e-mails, 

                                                 
2
 Selfie é uma palavra em inglês, um neologismo com origem no termo self-portrait, que significa autorretrato, e é 

uma foto tirada e compartilhada na internet. 
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não podem simplesmente deixar as tarefas pra lá e o Colegiado para cá, tem que exigir 

respostas, cobrar, pois só assim esses trabalhos não serão esquecidos. Ele falou da importância 

de se negociar com o Estado para que se tenha um fomento específico destinado ao campo das 

artes visuais, pois esse campo, o das artes visuais tem uma pegada menor em relação as outras 

linguagens, pois não é tão abrangente e acaba por se esquecida pelo Estado. Informou que tem 

que ter um amadurecimento do grupo em relação ao cenário político e é importante que se 

documente agora as suas necessidades, os desafios. Informou ainda que é preciso conscientizar 

a população e o estado para que percebam que a artes visuais está em todos os lugares onde o 

homem está, ela envolve a sociedade de maneira consciente ou não. 

A Sra. Magali Moura fez uma análise da reunião até aquele momento e falou das 

propostas que competem ao Ministério da Cultura e ao Conselho Nacional de Política Cultural 

na condução. Informou que o ponto mais focal foi sobre o processo eleitoral, como se encontra, 

como ele se dará, como vai ser o procedimento. Ela propôs que seja feito um Grupo de 

Trabalho, que será indicado na próxima reunião do plenário que ocorrerá no dia 23 e 24 de 

setembro, informou que esse grupo será composto por três membros da sociedade civil e dois 

membros do poder público, informou que a proposta de trabalho para esse grupo é que eles 

fechem as sistematizações e as normas para que seja elaborado uma portaria de normas do novo 

processo eleitoral, essa nova norma será aprovada na última reunião do plenário que acontecerá 

em novembro, para que em dezembro já seja publicada e seja dada o start do processo eleitoral, 

sendo que a finalização do projeto eleitoral se dê entre março e abril de 2015 com a realização 

de fóruns setoriais aqui em Brasília. Informou que esse é o procedimento que está sendo 

pensando no processo eleitoral. Informou ainda que estão pensando em fazer com que as 

inscrições sejam feitas não apenas pela internet, mas também por meio físico, pois essa foi uma 

das grandes exigências, também enfatizou que facilite os critérios de inscrições. 

O Sr. Álvaro Maciel encerrou o período da manhã às12h com previsão de retorno às 

14h. 

 

12:00 as 14:00 – ALMOÇO 

14h30 – INÍCIO DA REUNIÃO NO PERÍODO DA TARDE 

Pauta: Debate sobre o plano setorial 

 

O Coordenador da Funarte, Sr. Álvaro Maciel iniciou à reunião no período da tarde. 

O Sr. Luiz Gustavo propôs, que no próximo encontro fizessem uma amostra de 

fotografia dos membros do Colegiado Setorial de Artes Visuais. 
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O Sr. Miguel Chikaoka pediu para o Sr. Davy Alexandrisky explicar como funciona a 

força de cada setorial no pleno, ou seja, se o fato de fortalecer a fotografia no setorial não 

queria dizer que iria ter força no pleno? 

O Sr. Davy Alexandrisky explicou que são 17 colegiados, porém, um dos colegiados, 

que é o colegiado de música tem dois representantes, um de música clássica e outro de música 

popular, o colegiado de cultura afro-brasileira está reivindicando mais ou menos a mesma 

coisa, eles querem mante um único colegiado, porém com 5 cadeiras nesse colegiado, que 

seriam uma cadeira de hip-hop, outra de cultura afro-brasileira, uma de segurança alimentar, 

outra de quilombola e outra de capoeira. Na última reunião já vieram os convidados que iriam 

compor essas cadeiras. O Sr. Davy Alexandrisky ainda informou que seria interessante, que ao 

invés de pedir um novo colegiado, eles permaneceriam no colegiado e pediriam duas cadeiras 

no pleno, como era o caso da música. Frisou bastante que era uma ideia que ele levava ao grupo 

e informou que estrategicamente eles teriam mais possibilidades. 

O Sr. Luiz Carlos pediu mais um esclarecimento ao Sr. Davy Alexandrisky, 

informando que hip-hop também é representada por artes visuais, pois dentro dessa da cultura 

hip-hop, existe vários seguimentos de artes visuais, como por exemplo o Grafite. 

O Sr. Davy Alexandrisky informou que essa não é uma briga de artes visuais e sim 

uma briga no pleno. 

O Sr. Luiz Carlos informou que agora também quer levar essa briga, pois o Grafite é 

uma cultura que está no hip-hop e agora ele também vai querer uma cadeira no pleno para 

cultura urbana. 

O Sr. Davy Alexandrisky interviu falando que muita gente no pleno foi contra, porque 

se for dessa maneira os outros colegiado, que tem várias divisões, vão querer cadeiras para 

representar essas divisões. Informou novamente que essa briga não é do colegiado, a briga que 

esse colegiado tem que decidir é se pede mais cadeira dentro do pleno para esse colegiado? 

Pois essas cadeiras que a cultura afro-brasileira conquistou já foi decidido pelo plenário. 

O Sr. Álvaro Maciel falou que a alguns anos atrás, a fotografia não tinha nada no centro 

de artes visuais e então fotógrafos se uniram e pressionaram o CVA para que tivesse pelo 

menos um edital especifico de fotografia, foi nesse momento que foi reeditado o Marc Ferrez 

de fotografia, que está firme, forte e vigoroso, ele é um edital muito respeitado em todo 

território nacional e até internacionalmente. Informou que agora eles estão solicitando que 

tenha uma coordenação de fotografia na estrutura da Funarte. Informou ainda que o que falta 

nas artes visuais/fotografia é a criação da massa crítica, hoje não tem nenhum jornalista 

especifico que cuida da fotografia, e perguntou qual o jornalista que fica acompanhando as 
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artes visuais? A arte contemporânea? E continuou o discurso informando que hoje não tem 

nenhuma notícia marcante na TV que fala sobre artes visuais. Informou que é preciso despertar 

o interesse pelas artes visuais na população/estado, que tem que criar um fato, um motivo 

nacional que pode ser anual ou bianual, que marque as artes visuais ou marque a fotografia 

como fato que gere massa crítica, que dê mídia, que dê acontecimento mesmo. 

A Sra. Raquel Cardoso informou que os fotógrafos estão com dificuldade de se unir. 

O Sr. Davy Alexandrisky informou que na última reunião do pleno, as cinco pessoas 

que foram convidadas, tiveram a oportunidade de se apresentar e falar o porquê eles queriam a 

cadeira, e o cara que representa o movimento hip-hop no Brasil disse que nesse momento ele 

não estava interessado em uma cadeira. 

O Sr. Luiz Carlos distribuiu folders do edital desse ano e falou acerca dos artistas que 

participaram.  

A Sra. Cristina Oliveira sugeriu que monte um banco de práticas para que possa 

começar esse trabalho e também deixar registrado os trabalhos para que os próximos 

colegiados continuassem e não cometessem os mesmos erros. Informou que era importante 

nessa reunião escolher o nome desse grupo de trabalho e o proposito, pensando sempre na 

continuidade dos trabalhos. Informou que vai criar um documento e passar para a Sra. Magali 

Moura junto com um resumé, que deverá ser construído nessa reunião. Falou que a Sra. 

Magali Moura vai levar esse documento para a sessão de comunicação do Ministério da 

Cultura, para que seja disponibilizado no blog do colegiado dentro da página do Ministério. 

O Sr. Elias Izidoro informou ao grupo que ele tem uma dificuldade de escuta, falou 

também sobre a responsabilidade do colegiado, pois nas suas decisões, devem pensar em um 

todo e não em casos específicos, tem que pensar sempre no coletivo. Tem que pensar em todas 

as questões das expressões artísticas e não ficar muito tempo discutindo um único suporte.  

O Sr. Miguel Chikaoka informou que nesta data, está acontecendo um encontro de 

representantes da Funarte em Belém e está sendo entregue uma carta em função a uma resposta 

da Funarte no sentido de querer conversar sobre essa criação de um espaço especifico para 

fotografia, também dentro do setor de artes visuais abriu se um canal para conversar sobre isso. 

O Sr. Teotônio Roque informou acerca da importância da rede, ratificando a 

importância de somar essa rede e nunca dividir. Informou ainda que a política de editais, 

democraticamente é a melhor alternativa, pois antes era mais QI – quem indica e hoje tem 

muitas pessoas criteriosas nas bancas julgadoras. Informou que seria importância, pensar como 

meta para a próxima gestão, fazer oficinas de elaboração e execução de projetos, pois seria uma 
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alternativa para aqueles artistas que estão mais na periferia dessa linguagem, da linguagem de 

acessar recursos públicos. 

O Sr. Elias Izidório informou que no SENAC de Recife, aconteceu na semana passada 

um curso de elaboração de projeto, e que todos ali presentes, principalmente os que moram no 

Nordeste, deveriam cobrar da Fundação Joaquim Nabuco de disponibilizar esses cursos, pois 

essa fundação tem como obrigação, incentivar a cultura do Nordeste. 

O Sr. Francisco Edilberto reforçou a importância dos editais. Ele falou da PEC 150 

que a foi à proposição mais votada na II Conferência e que até agora não foi aprovada e frisou a 

necessidade de fazer uma moção ou uma recomendação, recomendando alguma coisa em 

relação a essa PEC. Informou ainda que a desmotivação falada na reunião está acontecendo 

também no seu estado e que gostaria de saber o que fazer para que os artistas se motivem a se 

cadastrar. 

A Sra. Zilda Barradas informa que é os artista em si, não querem elaborar projeto, ele 

preferem pagar para alguém, dentro do edital para lhe ajudar.  

A Sra. Raquel Cardoso perguntou para o Teotônio Roque e o seu Miguel Chikaoka, 

qual é a posição da rede de fotografia nesse sentido da cadeira, como funcionaria e se isso já é 

para as próximas eleições. 

O Sr. Teotônio Roque informou que em relação a cadeira, ainda vai ser discutindo se é 

ou não necessário. Informou ainda que a outra cadeira que se fala é dentro do Conselho 

Nacional de Políticas Cultural e não tem nada a ver com essa discussão, são coisas diferentes.  

O Sr. Miguel Chikaoka informa que na rede não existe nenhuma posição e o 

pensamento no conselho de artes visuais não é para dividir e sim somar. 

A Sra. Cristina Oliveira informa que artes visuais engloba tudo. 

O Sr. Davy Alexandrisky falou que é importante continuar na pauta e essa discussão 

acerca de cadeiras e fotografias é totalmente estéril. 

O Sr. Álvaro Maciel informou acerca da necessidade de fortalecimento das artes 

visuais. 

O Sr. Teotônio Roque informou que é fundamental trazer redes fortes para dentro do 

conselho. 

O Sr. Davy Alexandrisky sugeriu para ao grupo que é preciso fazer hoje, ou seja, tentar 

extrair um documento formal, uma recomendação para ser entregue no pleno com cópia para o 

Gute Fraga, Presidente da Funarte, para que ele verifique como vai ser a sistematização do 

plano setorial. 
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16h00 às 16h30 – INTERVALO / COFFEE BREAK 

Pauta:  Debate sobre o Plano Setorial. 

 

O Sr. Davy Alexandrisky inicia o período da tarde perguntando sobre a possibilidade 

de começar a trabalhar em cima de três documentos, que seriam: a moção ou recomendação a 

proposta da manifestação do Sr. Botelho com relação a situação em Marabá, onde o secretário 

de educação chegou lá e encontrou o município com os cofres vazios e para resolver o 

problema ele cortou da grade da rede de ensino a cadeira de arte e educação; a segunda é uma 

recomendação para Funarte acompanhada da Sistematização do Plano Setorial que já está 

pronto, para que a Funarte tome as recomendações necessárias para dar continuidade e a 

terceira são as recomendações que se julguem importante, como por exemplo as 

recomendações que poderiam ser feitas em relação ao processo eleitoral, pois certamente será o 

tema da reunião do pleno, informando ainda que a única coisa que ele tem é a certeza que não 

quer que as inscrições sejam feitas apenas pela internet, quer que seja possível que qualquer 

pessoa possa se inscrever em qualquer equipamento de cultura do Ministério da Cultura, seja 

equipamentos da Funarte, seja os equipamentos do IBRAM ou do IFAM. 

Durante toda a tarde os participantes da reunião, trocaram sugestões para montar a 

recomendação que trataria sobre as mudanças no processo eleitoral dos delegados. Os maiores 

anseios colocados em pauta para construção da recomendação foram: 

 A necessidade de votação para 15 delegados e 15 suplentes; 

 Que a inscrição e a votação fossem virtuais, presencial e por correio; 

 Entender acerca do distanciamento do delegado e do suplente; 

 Usar o poder da Funarte do Ministério da Cultura para a divulgação, pois com 

isso teriam mais diversidade de concorrentes para fazer parte desse Colegiado; 

 Discussão sobre a atuação da representação regional; 

 Colocar no regimento que terá que ter no mínimo um representante por região; 

 Para o próximo Colegiado, teria que funcionar a questão das regiões. 

 

DIA 10/09/2014 – 4ª feira 

9h30 – ABERTURA DA SESSÃO 

Pauta: Debates diversos para a apresentação e aprovação das Moções e Recomendações do 

Setorial; 

 Debate sobre o Plano Setorial; 
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 Aprovação e Assinatura do Relatório Executivo. 

 

O Sr. Bernardo Machado iniciou o segundo dia de reunião informando da importância 

da consolidação de um documento que oriente a próxima gestão do Ministério da Cultura, 

especificamente da Funarte, nesse caso especifico de Artes Visuais. Informou da certeza de 

mudanças, independente de quem ganhe a eleição, informando que já foi vocalizado 

publicamente pela candidata pela reeleição e se for outro candidato, fica mais certo ainda a 

mudança, por isso a importância de um documento consolidado com metas de um plano de 

longo prazo. Informou que apensar do mandato oficialmente dos membros do Colegiado 

termine dia 31 de dezembro e a renovação só aconteça em março/abril do ano que vem, ele tem 

o compromisso de deixar uma portaria com as regras da renovação publicadas, pois é mais um 

documento legal para o próximo governo, se comprometendo em cumpri-la. Informou ainda 

que já está conversando com a consultoria jurídica para que esses colegiados tenham poder voz 

até a próxima renovação do mandato. Informou também que em março/abril tem um 

componente importante, que é o orçamento, por isso os fóruns setoriais nacionais aconteceriam 

em março. 

O Sr. Luiz Carlos perguntou como que anda a implantação do Sistema Nacional, 

Estadual e Municipal de museus. 

O Sr. Bernardo Machado informou que seria importante perguntar para o IBRAM, 

porém o que ele pode dizer é que na próxima reunião do conselho, está na pauta uma mudança 

no regimento interno do conselho, que equipara o comitê gestor de museus a um colegiado de 

museus. 

O Sr. Francisco Edilberto informou que Vitória acabou de aprovar o plano municipal 

de cultura e está se preparando para elabora o sistema, como isso será feito e se existe alguma 

orientação a respeito desse assunto. 

O Sr. Bernardo Machado informou que o que está sendo recomendado aos estados e 

aos municípios que cumpram o que o 4º parágrafo do artigo 216-A da Constituição, que institui 

o Sistema Nacional de Cultura e esse parágrafo prevê que estados e municípios criarão seus 

sistemas de cultura por meio de leis próprias, ou seja, é tarefa do estado. 

O Sr. Davy Alexandrisky pediu atenção pois iria ler a recomendação em relação ao 

plano setorial, lembrando aos colegiados que se tratava daquela história dos Prodocs e cada 

coordenação tomou a responsabilidade. Informou ainda que caso tem divergências, poderá ser 

mudada antes de ser levada para redação final. 
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O Sr. Bernardo Machado informou que não estava entendendo o porquê desse 

documento ser encaminhado ao conselho e não diretamente ao Ministério da Cultura, ou 

diretamente a Funarte. 

O Sr. Davy Alexandrisky explicou que o documento está sendo feito e essa orientação 

vai vim do Ministério da Cultura, mais que a Funarte será também uma das destinatárias dessa 

recomendação. 

O Sr. Álvaro Maciel informou que irá imobilizar o setor da Funarte que receberá esse 

documento, colocando nas mãos da servidora pública Isabel, pois é estrategicamente é 

importante envolver os servidores concursados, pois eles possuindo esse arquivo é mais certo 

ser dado continuidade. 

O Sr. Elias Izidoro perguntou se o conselho é consultivo ou deliberativo e foi 

prontamente respondido pelo Sr. Bernardo que informou que dentro da regulamentação do 

Sistema Nacional de Cultura, os conselhos são consultivos e deliberativos, o que é preciso fazer 

é que se diga consultivo pra que é deliberativo pra que, até onde ele é consultivo e até onde ele 

é deliberativo. Informou ainda que no caso do decreto 1.520 há por exemplo uma função 

claramente deliberativa do Conselho Nacional da Política Cultural que é de propor diretrizes de 

aplicação do fundo nacional de cultura e do sistema de financiamento, que parece ser a 

atribuição mais forte do conselho, já os colegiados, O Sr. Bernardo informou que são 

consultivos e se despediu da reunião, passando para o Sr. Álvaro Maciel a condução da 

mesma. 

O Sr. Álvaro Maciel faz uma explanação de como funciona a documentação da 

inscrição para participar do edital, analise, avaliação dos projetos e prazos. 

A Sra. Zilda Barradas informa que os artistas não entendem a sistemática de projeto, 

toda a documentação e como proceder. 

O Sr. Álvaro Maciel informou que na própria ficha de inscrição já traz um roteiro de 

como é um projeto, ajudando com isso na hora do preenchimento, fazendo uma breve descrição 

de como tem que ser feito. 

O Sr. Luiz Carlos informou que em Niterói tem aplicado as coisas que são decididas 

ali, no colegiado. Passou também várias informações dos editais que foram trabalhados na 

cidade de Niterói, informou ainda que o produtor que trabalha com eles é formado e 

concursado. 

O Sr. Álvaro Maciel informou que falta concursos para a área finalística, sendo 

prejudicial para os artistas, pois caso ganhe um edital, os artistas iram gastar grande parte do 
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valor contratando produtores, montadores. Informou que seria importante montar um 

documento, solicitando um concurso público para a área finalista, pois não existe uma equipe 

técnica qualificada e especializada. Informou ainda que tem poucos espaços da Funarte e seria 

interessante que fosse solicitado parcerias com galerias públicas com especificações técnicas 

que possam receber exposições e outras atividades. 

O Sr. Teotônio Roque perguntou se ainda teria tempo de sair uma recomendação 

pedindo que houvesse concurso público. 

O Sr. Davy Alexandrisky informou que quando fala que não há necessidade que se 

rotule regional, mediação e etc, não significa que ele não queira que isso seja discutido, ele está 

propondo objetivamente que todos os 15 titulares tenham esse compromisso, a partir da sua 

identidade com uma dessas três áreas que foram elegidas como grupos de trabalho,  

O Sr. Miguel Chikaoka sugeriu que seria interessante elaborar um documento, da 

forma de recomendação, para que os trabalhos do colegiado pudessem seguir uma certa 

orientação, uma certa organização, para evitar que as conclusões só cheguem no apagar das 

luzes em função da falta de experiência. 

O Sr. Elias Izidoro informou que seria muito importante enviar para o artista a 

justificativa dele ter sido ou não aprovado na banca, identificando o que levou a sua 

reprovação, como por exemplo se tiver faltado a cópia de um documento ou algum detalhe, 

como por exemplo uma assinatura. 

A Sra. Cristina Oliveira sugeriu que fosse criado dois grupos de trabalho, um para 

criar condições para o próximo colegiado e o outro que vai retomar a questão da legislação, 

educação e articulação. Informou ainda que se o grupo estiver de acordo ela, após o almoço, 

iria encaminhar para a Sra. Magali Moura a abertura desses grupos de trabalhos. 

O Sr. Luiz Carlos informou acerca da importância da área de mediação ser formada por 

mediadores, eles podem ser artistas, fotógrafos, pintores ou escritores, mas que entendam da 

área de mediação que vem da área de arte e educação. 

O Sr. Davy Alexandrisky reafirmou o fato que todos os representantes têm que 

reafirmar o compromisso de pensar em todas as regiões do Brasil, em trazer todas as questões 

de mediação, de artistas e de produção a luz desses três grupos de trabalhos que foi consagrado 

pelo conselho.  

O Sr. Miguel Chikaoka informou da necessidade de criar os grupos de trabalho, pois 

isso evitaria o devaneio nas reuniões, sendo dessa maneira bem mais produtivo os encontros. 
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O Sr. Álvaro Maciel informou que seria interessante ter como desafio a necessidade de 

democratizar, tentar melhorar a distribuição das verbas para as regiões e das políticas públicas 

para a arte contemporânea, e informou ainda que seria interessante fazer um documento que 

demonstrasse o pensamento de cada um, pois as diferenças existem, informando nesse 

documento quem foi contra e quem foi a favor e seus porquês. O Sr. Álvaro Maciel continuou 

o seu discurso respondendo à pergunta do Sr. Izidorio em relação as respostas aos artistas que 

estão eliminados ou habilitados, informando que já existe uma determinação da portaria nº 29 

que obriga ao Ministério da Cultural como um todo, de responder minuciosamente o porquê 

que o artista teve seu projeto eliminado. 

A Sra. Raquel Cardoso informou acerca da falta de resposta das recomendações feitas 

durante o ano e sugeriu que tivesse uma pessoa do colegiado na aprovação para saber se foi ou 

não aprovado, com isso daria um melhor acompanhamento. 

O Sr. Davy Alexandrisky informou que nas reuniões que aconteceram anteriormente 

foi eficaz, pois tiveram documentos que foram construídos e nessa reunião já tem cinco 

documentos que serão apresentados agora a tarde. Informou ainda que sobre a PEC 150, na 

maior parte, tudo que é produzido é fruto de um desejo, mas os governantes nunca estão 

dispostos a ter controle sobre os seus gastos. Informou também que na última reunião do 

conselho, esteve com uma comissão no Congresso Nacional e conseguiram avança para uma 

proposta de escalonamento da execução da PEC 150, e finalizou falando que essa PEC deve ser 

aprovado ainda esse ano mas escalonada em três ou quatro anos.  

O Sr. Álvaro Maciel informou que os membros do colegiado têm acompanhar as 

movimentações internas do MinC, da Funarte, do IFAM, do IBRAM também, pois esse último, 

interessa as artes visuais também. Informou que é importante que se comuniquem uns com os 

outros, pois as decisões decididas ali influência no processo sim, pois esse peso político do 

colegiado não se esgota nessa seção e informou ainda da importância do representante regional, 

pois a dificuldade do Sistema Nacional de Cultura esbarra em uma cultura política do Brasil 

super ultrapassada, pois quando sai da capital e vai para o interior de qualquer estado, o que se 

vê é uma politica coronelialista, ou seja, é a família que manda, é o coronel que manda. 

Informou que não é por causa dessas dificuldades que o conselho vai parar de discutir melhoras 

na cultura, pois esse espaço foi conquistado. 

12h30 –14h00 - ALMOÇO 

14:30 – Início dos trabalhos a tarde 

Pauta: Debate do Plano Setorial (cont.); 

 Aprovação e Assinatura do Relatório Executivo. 
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O Sr. Álvaro Maciel deu início a reunião no período da tarde e informou alguns 

números de telefones, inclusive do Chico Chaves para que os representantes do colegiado 

entrassem em contato e se informassem acerca dos editais presentes na Funarte. Informou ainda 

o nome dos editais, são eles: Mulheres; O Rede; Marco Antônio Velardo; O Museal; o edital de 

Exposições das Galerias e o Estimulo a Produção Critica. 

O Sr. Teotônio Roque fez um elogio para os funcionários da Funarte, pois mesmo 

estando em um ano complicado, um ano que ocorreu a greve e o próprio Ministério da Cultura 

deu uma recuada em relação aos editais e mesmo assim, com todas essas adversidades, os 

funcionários da conseguiram lançar os editais e cumprir com os prazos. 

Após um breve bate papo entre os integrantes do Conselho Setorial de Artes Visuais, 

começaram a analisar as recomendações e moções.  

Abaixo teremos documentos que foram colocados para votação. 

 

Moção aprovado por unanimidade 

MOÇÃO Nº 01, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

Moção de Repúdio à decisão da Secretaria Municipal de 

Educação de Marabá-PA pela retirada da disciplina 

Artes da grade curricular da Rede Pública.  

 

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. 9º Decreto nº 5.520, de 24 de 

agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com os 

incisos III, VIII e XVI, do art. 9, com o inciso IV do art. 21 e com o art. 28 do Regimento 

Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista 

deliberação em Sessão Ordinária, realizada nos dias 09 e 10 de setembro de 2014, aprova: 

Art. 1º- Moção de repúdio à decisão da Secretaria Municipal de Educação de Marabá-PA pela 

retirada da disciplina Artes da grade curricular da Rede Pública do Município, sob a alegação 

de terem sido encontradas contas negativas (“no vermelho”) na Prefeitura.  

 

Colegiado Setorial de Artes Visuais 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

Atualmente, em Marabá, as crianças das escolas públicas, não têm reflexão sobre arte e 

território. E entendemos que a educação artística desde a mais tenra idade seja fundamental 

para construir arte relacional no Norte, em Marabá, pois, metaforicamente, isto é como ir ao 

fundo do rio pra tomar impulso, pra poder respirar acima da linha, acima da média, acima do 

nível do rio! 

 

Recomendação aprovado por unanimidade 

RECOMENDAÇÃO Nº 01, 10 DE SETEMBRO DE 2014. 
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Recomenda que a Fundação Nacional das Artes – Funarte realize a 

sistematização do Plano Setorial de Artes Visuais com a finalidade de 

submetê-lo à consulta pública e posterior publicação.  

 

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. 9º Decreto nº 5.520, de 24 de 

agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com os 

incisos III, VIII e XVI, do art. 9, com o inciso II do art. 21e com o art. 28 do Regimento 

Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista 

deliberação em Sessão Ordinária, realizada nos dias 09 e 10 de setembro de 2014, resolve: 

Art. 1º - Recomendar que a Fundação Nacional das Artes – Funarte realize a sistematização do 

Plano Setorial de Artes Visuais com a finalidade de submetê-lo à consulta pública e posterior 

publicação, tendo em vista que o Colegiado já concluiu o trabalho de revisão e adequação às 

metas do Plano Nacional de Cultura – PNC.  

 

 

Colegiado Setorial de Artes Visuais 
 

 

Exposição de Motivos 

Considerando que o Plano Setorial de Artes Visuais foi o primeiro Plano Setorial impresso e 

entregue a sociedade brasileira e, igualmente, que na sua exaustiva revisão, tenha sido o 

primeiro a ser concluído pelas Setoriais do CNPC para sua adequação ao SNC, recomendamos 

que a coordenação desta Setorial, de responsabilidade da FUNARTE, como tem sido feito pelas 

outras Coordenações das Setoriais, assuma a sua respectiva sistematização, para consequente 

colocação em consulta pública e posterior publicação. 

 

Recomendação reprovado por unanimidade 

RECOMENDAÇÃO Nº 02, 10 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

Recomenda que o Ministério da Cultura/MinC envide esforços na 

formulação de políticas públicas que contemplem a construção de 

ateliers de Arte nos espaços físicos das Escolas Públicas municipais e 

estaduais.  

 

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. 9º Decreto nº 5.520, de 24 de 

agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com os 

incisos III, VIII e XVI, do art. 9, com o inciso II do art. 21e com o art. 28 do Regimento 

Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista 

deliberação em Sessão Ordinária, realizada nos dias 09 e 10 de setembro de 2014, resolve: 

Art. 1º - Recomendar que o Ministério da Cultura/MinC envide esforços na formulação de 

políticas públicas que contemplem a construção de ateliers de Arte nos espaços físicos das 

Escolas Públicas municipais e estaduais, com a finalidade de promover o intercâmbio com 

outras comunidades e com intuito de conhecer o contexto sociocultural dos micros territórios 

da região.  
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Exposição de Motivos 

Recomendamos ao MINC a formulação de políticas públicas que contemplem a construção de 

ateliers de arte nos espaços físicos das escolas públicas. Um Atelier que busque um novo fôlego 

e demanda especifica entre artistas e estudantes. 

Numa ação de política pública de cultura que permita a Arte "invadir" o espaço 

público/educativo fazendo valer (talvez a dura pena) o fortalecimento dialógico entre a cultura 

e educação. 

 

Recomendação aprovado por unanimidade 

RECOMENDAÇÃO Nº 03, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

Recomenda que a Secretaria Geral do Conselho Nacional de Política 

Cultural – CNPC estabeleça mudanças no processo eleitoral do 

Colegiado Setorial de Artes Visuais. 

 

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. 9º Decreto nº 5.520, 

de 24 de agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado 

com os incisos III, VIII e XVI, do art. 9, com o inciso II do art. 21e com o art. 28 do 

Regimento Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo 

em vista deliberação em Sessão Ordinária, realizada nos dias 09 e 10 de setembro de 2014, 

resolve: 

Art. 1º - Recomendar que a Secretaria Geral do Conselho Nacional de Política Cultural 

estabeleça mudanças no processo eleitoral, conforme exposto abaixo: 

I - que a primeira etapa do processo eleitoral (para delegados) se dê além do formato 

eletrônico, na forma presencial, utilizando para isso os equipamentos do Ministério da Cultura 

que isso valha tanto para credenciamento como na votação; 

II - Que haja uma “campanha” que dê melhor publicidade a chamada pública para inscrições e 

que seja acessível também a pessoas com deficiência (com divulgação em portais, secretarias 

de cultura, pontos de cultura, cartazes e demais materiais acessíveis), pois acreditamos que 

muitos municípios não recebem as informações de forma adequada;  

III - Uma possível parceria com os Correios no sentido de FRANQUIAR a entrega dos 

formulários, no modelo de porte pago; 

IV - Criar um formulário como MEMORIAL DESCRITIVO para reduzir o volume de 

documentos no processo;  

V - Assembleias dos artistas através de fóruns de artes visuais municipais, estaduais e/ou 

regionais; 
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Entendemos que com as seguintes recomendações o processo eleitoral se tornará um 

instrumento facilitador da citada participação da sociedade civil e um eficaz instrumento para 

escolha dos membros do Colegiado Setorial de Artes Visuais. 

 

 

Recomendação aprovado por unanimidade 

RECOMENDAÇÃO Nº 04, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

Recomenda que o Ministério da Cultura/MinC promova novos 

concursos públicos para prover cargos destinados a aumentar o 

quadro efetivo de servidores, em função das necessidades e por 

aposentadorias por decurso de tempo e em função de serviços técnicos 

a serem providos. 

 

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. 9º Decreto nº 5.520, de 24 de 

agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com os 

incisos III, VIII e XVI, do art. 9, com o inciso II do art. 21e com o art. 28 do Regimento 

Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista 

deliberação em Sessão Ordinária, realizada nos dias 03e 04 de setembro de 2014, resolve: 

Art. 1º - Recomendar que o Ministério da Cultura/MinC envide todos os esforços no sentido de 

promover novos concursos públicos para prover cargos destinados a aumentar o quadro efetivo 

de servidores nos três níveis da esfera do poder público, abrangendo o Ministério da Cultura e a 

Funarte, considerando que há um número reduzido de colaboradores concursados, bem como 

uma parcela em tempo de aposentadoria.  

Art. 2º Que seja prioritária a abertura de concurso público para ampliar o corpo técnico da 

Funarte, afim de atender efetivamente a produção e o acompanhamento das produções 

realizadas em suas dependências, em suas representações regionais e nos seus espaços 

culturais.  
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Exposição de motivos 

Em função do novo Sistema Nacional de Cultura, e bem como a ampliação das ações do 

próprio Ministério e suas coligadas, em especial a Funarte, houve um aumento na demanda na 

prestação de serviços para toda a classe, e um demasiado esvaziamento do órgão e 

sobrecarregando os servidores e ao mesmo tempo comprometendo o desempenho pelo fato de 

que algumas ações deveriam ser executadas somente por pessoal técnico qualificado. 

 

Recomendação reprovado por unanimidade 

RECOMENDAÇÃO Nº 05, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014. 

 

Recomendar a Funarte que realize edital para seleção de espaços 

culturais terceirizados afim de acomodar exposições, oficinas e 

performances. 
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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. 9º Decreto nº 5.520, de 24 de 

agosto de 2005, alterado pelo Decreto nº 6.973 de 7 de outubro de 2009, combinado com os 

incisos III, VIII e XVI, do art. 9, com o inciso II do art. 21e com o art. 28 do Regimento 

Interno do CNPC, publicado pela Portaria nº 28 de 19 de março de 2010, e tendo em vista 

deliberação em Sessão Ordinária, realizada nos dias 03e 04 de setembro de 2014, resolve: 

Art. 1º - Recomendar a Funarte que realize edital para seleção de espaços culturais terceirizados 

afim de acomodar exposições, oficinas, performances e as demais atividades ou ações que 

venham a ser implementadas e destinadas as localidades que não possuem representações 

regionais ou espaços culturais vinculados a instituição. 
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Exposição de motivos 

Tendo em vista que há uma demanda nacional para novos espaços e que os editais se limitam a 

ocupação dos centros de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, decentralizando 

as ocupações. 
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ANEXO 

 

RECOMENDAÇÕES E MOÇÕES QUE FORAM APROVADAS PELO COLEGIADO 

SETORIAL DE ARTES VISUAS DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

CULTURAL 
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