
Encontro de Culturas Populares e Tradicionais 

Ata reunião Colegiado Setorial do Artesanato 

Período: 1 a 4 de outubro de 2013 
 
 

No período de um a três de outubro de dois mil e treze reuniram-se os participantes do Colegiado 
Setorial de Artesanato, no Encontro de Culturas Populares e Tradicionais ocorrida no SESC 
ITAQUERA – São Paulo / SP. Inicialmente a discussão central foi relacionada às possíveis formas de 
consulta pública acerca do Plano Setorial de Artesanato cujo conteúdo proposto está sendo 
estudado pelos membros deste Colegiado e sistematizado pelo Grupo de Trabalho eleito desde 
junho deste ano. Após discussões ficou assim disposto: 

 Período da consulta: 3 de outubro a 19 de novembro; 

 Próxima reunião do Grupo de Trabalho com as informações sistematizadas pelo Grupo de 
Trabalho: 23 e 24 de novembro datas que antecedem à Conferência Nacional de Cultura, 
em Brasília/DF; 

 Criação de um perfil no Facebook e envio das informações ao site do MinC com a 
responsabilidade de Vânia – Fernanda – Abadia e Vani; 

 Apresentação do Colegiado e do conteúdo do Plano Setorial no VI CONTRART – Congresso 
dos Trabalhadores do Artesanato em 18 e 19 de novembro de 2013, no Espírito Santo. Para 
essa participação, Renato e Abadia encaminharão ofício ao Bernardo N. M. Machado para 
solicitar o pagamento das custas financeiras pelo Ministério da Cultura; 

 Mobilização junto aos Presidentes da Câmara de Vereadores e Assembléias Legislativas: 
Renato e Abadia também realizarão ofício para conquistar esses espaços em audiências 
públicas e inclusão na pauta para debates;  

 Os mesmos responsáveis, Renato e Abadia, encaminharão ofício à FEBRAM – Federação 
Brasileira de Municípios para que a proposta inicial do Plano Setorial de Artesanato possa 
ser apresentada aos municípios por meio das Secretarias da Cultura e órgãos gestores de 
cultura;  

 O teor desse mesmo ofício será encaminhado aos Fóruns de Economia Solidária, os quais 
serão destacados pelos membros do Colegiado. 

A reunião teve o seu término, em quatro de outubro, mesmo com a ausência da Coordenadora 
Selma Santiago. Com a presença de todos os participantes do Colegiado, deu-se a formatação dos 
ofícios que serão encaminhados ao Secretário Bernardo e à Comissão Organizadora do VI 
CONTRART. Dessa forma, os documentos foram assinados por todos os presentes e entregues ao 
Presidente Renato para que o mesmo possa entregar rapidamente aos destinatários.  


