
 
Ministério Da Cultura 

Conselho Nacional De Política Cultural 

Esplanada Dos Ministérios| Bloco “B” | 1º Andar | Brasília – (DF) 

Telefone: + 55 (61) 2024 2361 - 2024 2302 

WWW.cultura.gov.br 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Setorial de Artesanato 

Dias 27 e 28/06/2013 

 

 

 

CONSELHO 

NACIONAL DE                                                  

POLITICA CULTURAL 
 

 

 

 

Brasília (DF), 27 e 28 de junho de 2013 
Setor Hoteleiro Sul/ Quadra 02, Edifício Parque da Cidade – 

Corporation – Ala B – 12 Andar 

Brasília- DF      
 

http://www.cultura.gov.br/


 2 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

COLEGIADO SETORIAL DE ARTESANATO 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO SETORIAL DE ARTESANATO 

 

Local: Brasília - DF 

Data: 27 e 28 de junho de 2013.  

 

Aos vinte e sete e vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e treze teve início a Reunião 1 

Ordinária do Colegiado Setorial de Artesanato, sob a Coordenação Teresa Cristina Rocha Azevedo 2 

de Oliveira – Coordenadora Geral de Desenvolvimento de Projetos Integrados – Secretaria de 3 

Economia Criativa. Estiveram presentes os seguintes participantes: Marcelo Pedroso – Secretário de 4 

Articulação Institucional/MinC; Ivanilda Maria Moraes e Silva – Representante Suplente da Região 5 

Nordeste/Pernambuco; Edna dos Santos de Melo – Representante da Região Sudeste/Rio de 6 

Janeiro; Abadia Maria de Oliveira – Representante da Região Centro-Oeste/Goiás; Adriana 7 

Chaluppe dos Santos – Representante da Área Institucional/Alagoas; Vânia Maria de Oliveira 8 

Santos – Representante Artesãos/Alagoas; Fernanda Bellinaso Beraldo – Representante 9 

Artesãos/São Paulo; Zildelene de Medeiros – Secretária da Cidadania e Diversidade 10 

Cultural/MINC; Nivaldo Jorge da Silva – Representante Artesãos/Pernambuco; Reinaldo Custódio 11 

da Silva – Representante da Área Econômica/São Paulo; Darlindo José de Oliveira Pinto – 12 

Representante da Região Norte/Pará; Marly Cuesta Télles de Conti – Representante da Região 13 

Sul/Rio Grande do Sul; Rafael Pereira Oliveira – Coordenador do Plano Nacional de Cultura/SPC; 14 

Evaristo Nunes – Coordenador Geral de Monitoramento e Informações Culturais/MinC; Magali 15 

Magela Moura – Coordenadora do CNPC; Renato da Silva Moura – Representante dos 16 

Artesãos/Tocantins. ABERTURA: O Sr. Marcelo Pedroso (Secretário de Articulação 17 

Institucional/MinC) inicia a reunião cumprimentando a todos e discorre que o objetivo central desse 18 

primeiro encontro de todos os Colegiados está concentrado na elaboração ou na revisão do Plano 19 

Setorial, no caso do Colegiado de Artesanato, a elaboração do Plano Setorial de Artesanato. A ideia 20 

é permitir ao Colegiado fazer uma discussão sobre o seu Plano Setorial, sobre os elementos 21 

essenciais, as diretrizes básicas de trabalho para o desenvolvimento do Plano Setorial, os 22 

documentos que precisam ser considerados, as etapas a se desenvolver, as diretrizes centrais desse 23 

trabalho, grupos de trabalhos, eventualmente, que devam se dedicar a temas específicos para o 24 

desenvolvimento do Plano Setorial. Acrescenta que o Regimento Interno também é um item a ser 25 

discutido e informa que o site do MinC se encontra em processo de atualização das informações. 26 

Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira (Coordenadora Geral de Desenvolvimento de Projetos 27 

Integrados – Secretaria de Economia Criativa) cumprimenta a todos e explana sobre a sua carreira e 28 

sobre a Secretaria de Economia Criativa, passando a palavra para os participantes fazem sua 29 

apresentação. Os participantes realizam a sua apresentação, explanando sobre a sua trajetória e suas 30 

expectativas. A apresentação é interrompida e os participantes debatem sobre a lei de 31 

regulamentação de profissão e sobre a questão relacionadas às ações de fomento e o Sr. Marcelo 32 

Pedroso afirma que o objetivo é ter uma instância de suporte ao trabalho do Conselho Nacional de 33 

Política Cultural, para propor e abrir formas mais ampliadas no setor sobre os caminhos que devem 34 

ser trilhados. Em seguida voltam para a apresentação do restante dos participantes.  O Sr. Marcelo 35 

Pedroso segue para o segundo item de pauta sobre a apresentação da proposta do Plano Setorial. O 36 

Sr. Rafael Pereira Oliveira (Coordenador do Plano Nacional de Cultura/SPC) cumprimenta a todos 37 

e relata que o Plano é um documento de planejamento, que permite nortear a elaboração, a 38 

formulação e a execução de políticas para o Setor do Artesanato. O Plano Setorial é previsto no 39 
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Plano Nacional de Cultura e a lei que estabelece o Plano prevê a necessidade de que as 40 

especificidades de cada setor sejam tratadas por meio de documentos de planejamentos específicos. 41 

Apresenta a proposta de orientação metodológica para elaboração do Plano Nacional e na sua 42 

implementação. Explana que todos receberam as cinco estratégias prioritárias do Setor do 43 

Artesanato, tiradas na II Conferência Nacional de Cultura e também um documento de subsídios 44 

para elaboração do Plano Setorial do Artesanato. Explica sobre a importância do Plano Setorial, 45 

suas características básicas e relata que a Secretaria da Cidadania orientará e auxiliará na construção 46 

das diretrizes, ações e metas do Plano. O Sr. Nivaldo Jorge da Silva (Representante dos 47 

Artesãos/Pernambuco) discorre que participou junto com o Sr. Renato da Silva Moura 48 

(Representante dos Artesãos/Tocantins) e a Sra. Vanir da criação do Plano Nacional de cultura e 49 

sugeriram que fosse contemplado para o artesanato, os mercados de comercialização e espaço de 50 

referência em todos os Estados, mas a ideia foi retirada. O Sr. Rafael Pereira Oliveira explana que o 51 

momento agora é do Colegiado transformar as propostas em ações, diretrizes e metas que abordam 52 

o artesanato. Uma participante questiona se no pensamento do Plano Nacional e do Plano Setorial é 53 

o mesmo que precisa para os Plano Municipais. O Sr. Rafael Pereira Oliveira discorre que o Plano 54 

Nacional orientar os outros documentos de planejamento, porque o Plano Nacional nasceu nas 55 

Conferências Municipais e foi para as Conferência Municipais. O Sr. Nivaldo Jorge da Silva 56 

entende que os Municípios terão que fazer o pacto de cooperação com o Ministério dentro do CPF e 57 

dentro da questão da PEC 150, da questão de 1,5% do Governo Nacional, 1% dos Estados e dos 58 

Municípios. O Sr. Rafael Pereira Oliveira explana que SAE está com um processo bastante ativo de 59 

Oficinas com Gestores Municipais para apresentar o sistema. A SAE tem um programa de formação 60 

de Gestores e Conselheiros que está acontecendo na Paraíba, no Acre e no Rio Grande do Sul, mas 61 

que vai atingir todos os Estados, em que as Universidades em convênio com o Ministério da 62 

Cultura, as Universidades Federias, de cada Estado estão desenvolvendo um programa, uma curso 63 

de média duração para a formação desses Gestores para o Sistema e para a Gestão Pública da 64 

Cultura. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira informa que de 08 a 12 de julho terá a 65 

marcha nacional dos Prefeitos onde serão tratados assuntos como a questão da adesão ao Sistema 66 

Nacional de Cultura e a construção dos Planos. O Sr. Rafael Pereira Oliveira relata que os Planos 67 

Setoriais possuem três premissas que devem ser seguidas. A primeira é que é a elaboração deve 68 

basear-se em processos de consulta e participação da sociedade, a segunda, é que deve ser buscado 69 

o equilíbrio o tempo todo e a terceira é que um Plano Setorial tem que estar alinhado ao Plano 70 

Nacional. Relata que é importante que os objetivos do Plano Nacional de Cultura, que são 16, sejam 71 

o ponto de partida para o Plano Setorial de Artesanato. A proposta metodológica se divide em três 72 

elementos essências, instância de consulta e debate, As instâncias técnicas e a instância de 73 

coordenação e validação. As instâncias são os espaços que vão permitir o compartilhamento do 74 

poder na construção do Plano Setorial. A Primeira etapa de elaboração de um Plano de Cultura é 75 

fazer uma análise situacional, a segunda é o prognóstico, a terceira é a fase de consolidação, quarta 76 

é a consulta pública. o terceiro ponto da metodologia são: a visão futura do Plano, os objetivos, as 77 

estratégias, as metas. As propostas de orientações para os Colegiados seriam primeiro definir a 78 

instâncias responsáveis pela elaboração do Plano, definir uma agenda de encontros, definir pautas 79 

para os encontros, definir um grupo de trabalho com um cronograma. Sobre a definição de um 80 

Plano de Trabalho do Colegiado para a revisão do Plano serão definir uma agenda das próximas 81 

reuniões ordinárias e extraordinárias. O Sr. Rafael Pereira de Oliveira se despede de todos, 82 

desejando um excelente trabalho. O Sr. Evaristo Nunes (Coordenador Geral de Monitoramento e 83 

Informações Culturais/MinC) inicia a sua apresentação sobre o SNIIC, mostrando sua 84 

funcionalidade e sua utilização. A Sra. Teresa Cristina Azevedo de Oliveira discorre que é 85 

fundamental ter um sistema que possa dar subsídio para a elaboração da política pública. O Sr. 86 
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Evaristo Nunes explica sobre o registro aberto da cultura, sobre o registro, sobre o 87 

georreferenciamento e que o Google está indexado com todas as informações do sistema, para 88 

facilitar encontrar as informações. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira sugere que 89 

todos voltem do almoço 15 para as 3h e deseja um bom almoço a todos. A Sra. Teresa Cristina 90 

Rocha Azevedo de Oliveira reinicia a reunião e explana que a proposta da tarde é pactuar a sugestão 91 

da Secretaria de Políticas de metodologia e o Regimento Interno. O Sr. Renato da Silva Moura 92 

sugere começar pelo Regimento Interno. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira aceita a 93 

sugestão e relata que será lido o regimento e propõe que cada Conselheiro faça o seu destaque para 94 

em seguida fazer o debate sobre o mesmos. Discorre que a proposta de Regimento Interno é 95 

baseada em um modelo pré-existente que foi adotado por outros Colegiados e inicia a sua leitura. 96 

Foram feitos destaques por: Sra. Marly Cuesta Télles de Conti (Representante da Região Sul/Rio 97 

Grande do Sul) no Inciso III do Artigo 2º; Sr. Darlindo José de Oliveira Pinto e Sra. Ivanilda Maria 98 

Moraes e Silva (Representante Suplente da Região Nordeste/Pernambuco) no Caput do Artigo 4º; 99 

Sra. Ivanilda Maria Moraes e Silva no Inciso VII do Artigo 4º. No destaque no Inciso III do Artigo 100 

2º, a Sra. Marly Cuesta Télles de Conti entende que cabe “saberes e fazeres”. A Sra. Vânia Maria de 101 

Oliveira Santos (Representante Artesãos/Alagoas) concorda em acrescentar e a Sra. Teresa Cristina 102 

Rocha Azevedo de Oliveira encaminha para votação para a emenda, em que é aprovado por 103 

unanimidade, seguindo para o próximo destaque do Sr. Darlindo José de Oliveira Pinto e Sra. 104 

Ivanilda Maria Moraes e Silva no Caput do Artigo 4º. O Sr. Darlindo José de Oliveira Pinto 105 

discorre que gostaria de acrescentar dentro do Regimento que fosse contemplado o Colegiado de 106 

Artesanato com o número de 15 membros Titulares e 15 membros Suplentes, pois são apenas 11 107 

Titulares e Suplentes. A Sra. Ivanilda Maria Moraes e Silva com relação ao destaque no Inciso VII 108 

do Artigo 4º sugere que tivesse uma clausula para indicação por parte do Titular de um Suplente. A 109 

Adriana Chaluppe dos Santos (Representante da Área Institucional/Alagoas) entende que é 110 

importante que seja feito a indicação dos Suplentes, mas de um jeito respaldado realmente pela lei. 111 

O Sr. Renato da Silva Moura entende que deve complementar as vagas que estão abertas através de 112 

um método, que em sua opinião poderia ser na III Conferência, e que seja indicado o artesão que 113 

tenha vontade de ser representante e não ser indicado. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de 114 

Oliveira explica que o problema levantando foi no processo eleitoral que constituiu o atual 115 

colegiado, não sendo um problema no Regimento. Explana que fará  uma sugestão de 116 

encaminhamento, ao o Secretário Executivo do CNPC para saber se há a possibilidade de reabertura 117 

do Processo Eleitoral do Colegiado Setorial do Artesanato para fins de completar sua composição. 118 

Todos os membros pré-aprovam com o encaminhamento e a Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de 119 

Oliveira Cristina segue para o próximo item sobre a escolha da metodologia para elaboração do 120 

Plano. O Sr. Nivaldo Jorge da Silva sugere iniciar pelas cinco estratégias setoriais que saíram da 121 

Pré-Conferência Setorial dos artesões. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira explana 122 

que serão usados como subsídios às informações que já foram colhidas ou sugeridas em outras 123 

ocasiões e que será feita a leitura do que foi extraído da II Conferência Nacional para o Setorial do 124 

Artesanato, sugerida pelo Sr. Nivaldo Jorge da Silva. O Sr. Nivaldo Jorge da Silva faz a leitura dos 125 

cincos eixos da II Conferência Nacional e a Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira 126 

observa que o que se define como estratégia na verdade são propostas de ações e entende que 127 

poderia situá-las dentro de um Plano em uma lógica de tentar organizá-las em termos de execução e 128 

que esse documento é base para analisar as outras proposições. A Sra. Abadia Maria de Oliveira 129 

entende que no eixo II Cultura, Cidade e Cidadania, precisar ser contemplando as comunidades 130 

tradicionais ou a área rural ou congêneres. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira 131 

sugere substituir a palavra cidade por território, pois assim pode abranger vários outras situações 132 

que contemplam o artesanato. Segue para a pactuação da sugestão da Secretaria de Políticas de 133 
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metodologia e após alguns debates decidem seguir a orientação da Secretaria. Com relação à etapa 134 

da análise situacional, a Sra. Abadia Maria de Oliveira (Representante da Região Centro-135 

Oeste/Goiás) sugere um acordo de parceria com universidades ou instituições de ensino superior 136 

para que projetos de pesquisa e projetos de extensão possam ajudar o Colegiado e 137 

consequentemente o CNPC e o MinC na elaboração da análise situacional. A Sra. Teresa Cristina 138 

Rocha Azevedo de Oliveira entende que pode ser feito um GT com a participação do Centro de 139 

Folclore e Cultura Popular do IPHAN, o Promoart e algumas outras instâncias para enriquecerem os 140 

trabalhos. Esclarece melhor a sua proposta, relatando que primeiro seriam convidadas as entidades 141 

para participar do GT, em seguida analisado e organizado o material pré-existente através de outro 142 

GT e em um terceiro momento marcaria uma validação de referência e de subsídio que vai orientar 143 

o restante do trabalho. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira sugere também constituir 144 

um pequeno grupo para organizar e sistematizar documentos de preferência documentos que 145 

tenham emanado de debates, de conferências, de seminários, de encontros da classe com 146 

reivindicação ou sugestões para que o Colegiado de Artesanato possa organizar uma compreensão 147 

da situação atual e das necessidades atuais. A Sra. Ivanilda Maria Moraes e Silva entende que a 148 

proposta desde o começo é que cada representante fizessem um apanho com as suas entidades de 149 

documentos do artesanato. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira deixa claro que o 150 

material que será produzido a partir do estudo é apenas para facilitar o entendimento do Colegiado e 151 

que o prazo para entregar será dia 27 de julho por todos os membros do Colegiado. Após várias 152 

discussões sobre a criação do Grupo de Trabalho os participantes realizam uma votação entre três 153 

candidatos, Sra. Fernanda Bellinaso Beraldo (Representante Artesãos/São Paulo), Sr. Darlindo José 154 

de Oliveira Pinto e Sra. Abadia Maria de Oliveira, para complementar o grupo já composto por Sra. 155 

Selma Maria S. Lima (Representante Suplente da Secretaria de Economia Criativa) e a Sra. Teresa 156 

Cristina Rocha Azevedo de Oliveira, sendo eleitas a Sra. Fernanda Bellinaso Beraldo e Sra. Abadia 157 

Maria de Oliveira que ficarão encarregados de sistematizar as reivindicações e as sugestões contidas 158 

nos documentos para em um segundo momento servirem de subsídios para nós elaborarmos a 159 

análise situacional. O Sr. Renato da Silva Moura se desculpa por não está presente na reunião de 160 

amanhã, devido uma cirurgia. O Sr. Marcelo Pedroso discorre que possui um convite do Encontro 161 

Nacional de Culturas Populares que acontece no começo de outubro em São Paulo, para que os 162 

cincos Colegiados que tem uma relação com a cultura popular realizarem suas reuniões em paralelo 163 

às atividades do encontro. Questiona se o Colegiado tem algum interesse em participar. Uma 164 

participante explana que ainda não há uma clareza dos governadores, dos governantes estaduais e 165 

municipais da existência da importância e da situação física que existe o Conselho Nacional de 166 

Política Cultural, quanto menos o Conselho Nacional de um Colegiado de Artesanato. O Sr. 167 

Marcelo Pedroso relata que pedirá para todos os secretários que coordenam os Colegiados para que 168 

incluam os membros nos eventos de natureza relacionada ao setor do Colegiado. A Sra. Marly 169 

Cuesta Télles de Conti explana sobre os problemas de condição nacional de ponto de cultura e um 170 

participante faz a leitura da moção de apoio a Adesão do Estado de Pernambuco ao Sistema 171 

Nacional de Cultura. ENCERRAMENTO DIA 27/06/2013: O Sr. Marcelo Pedroso agradece a 172 

disposição de todos e encerra a reunião. ABERTURA DIA 28/06/2013: A Sra. Teresa Cristina 173 

Rocha Azevedo de Oliveira cumprimenta a todos e discorre que a primeira meia hora será para 174 

fechar a questão relacionada à aprovação do Regimento do Colegiado. A Sra. Ivanilda Maria 175 

Moraes e Silva sugere acrescentar um item de como seria a formação do Colegiado no Artigo 4º 176 

“Institucional formada por representantes de grupos, cooperativas, associações, federações e 177 

sindicatos, quatro assentos.” e a Sra. Vânia também sugere acrescentar “pontos de cultura”. Os 178 

membros debatem sobre a melhor forma de redação para essas sugestões e a Sra. Teresa Cristina 179 

Rocha Azevedo de Oliveira faz a leitura da redação com a alteração: “Formada por representantes 180 
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de grupos, cooperativas, instituições privadas sem fins lucrativos, federações e sindicatos que 181 

atuam na área do artesanato. Quatro assentos.”.  O Sr. Nivaldo Jorge da Silva antes da votação, 182 

discorre que o não é necessário colocar um leque de entidades sem fins lucrativos que atuem na área 183 

e que no seu ponto de vista é para o artesão e para as entidades realmente associações cooperativas, 184 

grupos, federações, confederações, que trabalham diretamente com o artesanato. O Sr. Darlindo 185 

José de Oliveira Pinto sugere que a redação fique do jeito que está, pois entende que abrir brecha 186 

para deixar para outras instituições é perigoso. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira 187 

coloca em votação as propostas e a proposta de alteração sugerida pela Sra. Ivanilda Maria Moraes 188 

e Silva vence a votação. A Sra. Marly Cuesta Télles de Conti explana que realizou um destaque no 189 

Inciso XIII do Artigo 3º, devido não está contemplando o pesquisador e sugere como texto 190 

“incentivar a promoção de atividades de pesquisa popular e acadêmica.” A Sra. Abadia Maria de 191 

Oliveira sugere também acrescentar na redação “solicitando o retorno ou o resultado dessas 192 

pesquisas às comunidades pesquisadas.”. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira faz a 193 

leitura da redação com a alteração “Inciso XIII, do Artigo 3º, do Regimento: incentivar a promoção 194 

de atividades de pesquisa, popular e acadêmica, e de formação.” e coloca em votação. Com sete 195 

votos a favor, o texto é aprovado. Não havendo mais nenhum destaque, a Sra. Teresa Cristina 196 

Rocha Azevedo de Oliveira coloca para a aprovação total do Regimento e os Membros do 197 

Colegiado aprovam o Regimento. Informa que recebeu um documento sobre os Projetos de Lei 198 

7.755/2010 e o 4.544/2010 e sugere que o Colegiado leia o documento e apresente rapidamente suas 199 

ponderações sobre o Projeto de Lei para subsidiar a fala da Secretária Sra. Claudia Leitão. O Sr. 200 

Darlindo José de Oliveira Pinto relata que participou de uma audiência pública na Câmara Federal 201 

em apoio ao Projeto de Lei que era do ex-deputado Valverde de Rondônia e que o projeto foi 202 

aprovado em cinco Comissões. Sugere que o Colegiado tivesse a participação em uma reunião com 203 

a Deputada Luciana Santos. O Sr. Reinaldo Custódio da Silva propõe a participação dos cinco 204 

representantes regionais, devido ser um assunto muito importante para os artesões. A Sra. Teresa 205 

Cristina Rocha Azevedo de Oliveira entende que deve extrair a representação do para participar da 206 

mesa de debate do dia 09 de julho na FENEARTE e sugere acionar a Assessorias Parlamentar e 207 

pedir que encaminhem oficialmente uma demanda do Colegiado. Os Conselheiros discutem sobre a 208 

solicitação, iniciam elaboração da redação e decidem que o representante para ter uma participação 209 

efetiva na discussão será o Sr. Nivaldo Jorge da Silva. A Sra. Marly Cuesta Télles de Conti sugere 210 

como encaminhamento a solicitação ao Ministério, daquilo que se refere à Lei dos Mestres e que o 211 

Colegiado Setorial do Artesanato seja mobilizado também para participar de debates. A Sra. Teresa 212 

Cristina Rocha Azevedo de Oliveira ratifica a concordância do Colegiado em realizar a sua segunda 213 

reunião por ocasião do Encontro de Culturas Populares que acontecerá nos dias de 01 a 06 de 214 

outubro de 2013, em São Paulo, no SESC Itaquera e interrompe a reunião para o almoço. A Sra. 215 

Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira reinicia a reunião explanando que foi combinado que na 216 

parte da tarde seria estabelecida uma proposta de cronograma para o trabalho de elaboração do 217 

Plano Setorial de Artesanato e também o levantamento dos eventos que acontecerão durante o 218 

período que possam ser utilizados ou aproveitados como instâncias de debates. Informa que foi 219 

recebido do Sr Nivaldo Jorge da Silva a moção de apoio à adesão do Estado de Pernambuco ao 220 

CNC e SNC.  Questiona os participantes se teriam condições de apresentar a contribuição dos 221 

documentos até dia 31 de dezembro e explana que o cronograma será determinado por fazes de 222 

elaboração do plano. Os membros da reunião elaboram um planilha no Excel para o cronograma. A 223 

Sra. Abadia Maria de Oliveira entende que a ferramenta mais viável para agilizar o processo de 224 

troca é por e-mail, em que os 11 integrantes do colegiado fazem as sugestões e alterações dentro da 225 

revisão de Word. A Sra. Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira entende que a fase de 226 

consolidação terá que ficar para 2014. Uma participante sugere marcar o edital da consulta pública 227 
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para janeiro, porque tem um prazo para ser publicado, e marcando para fevereiro a consulta pública 228 

para fevereiro, março para a compilação dos dados da mesma. Uma participante sugere marcar a 229 

primeira reunião do Colegiado em 2014 para o início de abril e outra participante sugere marcar 230 

para o final de abril. Um participante sugere que as reuniões de 2014 fossem realizadas em cada 231 

região. O Sr. Nivaldo Jorge da Silva entende que os reuniões do Colegiados devem permanecer em 232 

Brasília, pois o Ministério tem toda estrutura necessária. A Consulta pública fica de 1º de fevereiro 233 

a 30 de março. Os participantes debatem sobre a questão da audiência pública e o Sr. Marcelo 234 

Pedroso explica que os Planos Setoriais dos Indígenas e de Cultura Popular foram publicados em 235 

livros para dar conhecimento público para as pessoas das propostas. Um participante entende que é 236 

importante definir a metodologia de sistematização para que o documento tenha publicidade. Uma 237 

participante explana que dia 10 de maio o documento final será encaminhado para a Secretaria-238 

Geral do CNPC. ENCERRAMENTO DIA 28/07/2013: Fechando o cronograma, o Sr. Marcelo 239 

Pedroso agradece a presença de todos e reforça a importante do espaço de debate, encerrando a 240 

reunião. 241 
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Coordenadora Geral de Desenvolvimento de Projetos Integrados – Secretaria de Economia Criativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, 

Junho de 2013. 


